
Træner til Danmarks bedste årgangs/junior hold 

 

Deltidsansat træner til Vallensbæk Svømmeklub VI39s konkurrenceafdeling 

Vallensbæk Svømmeklub har med meget stor succes fået opbygget et af Danmarks bedste 

unge årgangshold, der høstede over 30 medaljer til sidste DÅM og med opløsningen af startfællesskabet VAT 

har vi valgt selv at bygge videre på disse svømmere i eget regi. 

Derfor søger vi en deltids træner, for dette hold, der med stor teknisk kunnen og en kemi/empati der vil være 

med til at løfte dette Årgangs/junior hold til noget endnu større. Det er dog også vigtigt for os, at du også har 

et civilt job/studie, så du også medbringer andre færdigheder til klubben, men selvfølgelig skal jobbet/studiet 

give dig tid til din passion ”svømning”. 

Som deltidsansat træner, vil du have ansvaret for holdet sammen med trænerteamet fra vores andre 

konkurrencehold, så vi kan skabe en rød tråd gennem hele svømmerens udviklingsforløb. Du skal også være 

kontakten til svømmerne og deres forældre. Du skal deltage i stævner, på træningslejre m.m.   

Du vil referere ind til konkurrenceudvalget og være med til at udarbejde målsætninger for holdet. Det skal 

ikke være en hemmelighed, at vi håber at du kan være med til at bringe nogle at vores svømmere til 

internationale elite karriere, med deltagelse i stævner som Junior EM og ungdoms OL. 

Vi ser jobbet som et spændende og alsidigt job, hvis man elsker svømning lige så meget som os.  

Vi tror på at glæde, trivsel og sammenhold i hverdagen og til træningen, giver dygtige og glade svømmere.    

Vi forventer, at du kan sige ja til følgende punkter:  

• Du har relevant trænererfaring og uddannelse  

• Du vil være en stabil, tryg og velholdt base for alle vores svømmere 

• Du kan motivere og coache børnene til at blive Danmarks bedste elitesvømmere 

• Du er udadvendt og kan kommunikere klart og tydeligt på en positiv måde, både til svømmere, forældre,  

   konkurrenceudvalget, samt de øvrige trænere.  

Udover undervisningsopgaven, skal du også være med til at:  

• Deltage i trænerteammøder mm.  

• Samarbejde med de øvrige trænere i konkurrenceafdelingen.  

• Deltage i sociale arrangementer, stævner, træningslejre med konkurrenceafdelingen.  

• Udvikle holdet, gerne med nye ideer.  

Vi tilbyder:  

Løn efter kvalifikationer.  

Tiltrædelse:  

medio august 2020  

Ansøgningsfrist:  

Snarest og ansøgningen bedes sendt per mail til formand Carl Eltorp, ce@vi39swim.dk. 

Har du spørgsmål til stillingen eller til klubben generelt, er du meget velkommen til at kontakte formanden 

for Vallensbæk Svømmeklub VI39: Carl Eltorp på telefon 27 63 93 60. 

mailto:ce@vi39swim.dk

