
 Kolding Svømmeklub 
 Stiftet 5. oktober 1922 - Medlem af SRV og Dansk Svømmeunion under DIF 

 
 

Årgangstræner søges – hurtigst muligt 
Ønsker du at blive en del af noget større? Brænder du for at få det bedste frem i en svømmer, og er du 

god til at få dem til at yde max, så er du måske vores nye Årgangstræner? 

 

Som Årgangstræner får du ansvaret for vores Årgangssvømmere og bliver en del at et trænerteam, der 

har ansvaret for vores konkurrenceafdeling, oprykning af svømmere, kompetenceudvikling af trænere i 

klubben samt træning af vores svømmere, der er en del af Elite Kolding (14 stk.)  

 

Svømmeskolelen drives af dygtige dedikerede frivillige, som du vil samarbejde med om oprykning til 

konkurrenceafdelingen.  

 

Kolding Svømmeklub har med ca. 1.100 medlemmer og knap 100 år på bagen slået sig fast, som en 

svømmeklub, der vil noget seriøst med svømning i Kolding. Ud af de 1.100 medlemmer har vi ca. 100 

svømmere i konkurrenceafdelingen. Vi samarbejder med Elite Kolding og har pt. 11 svømmere på 

Elitelinjen i Folkeskolen i Kolding. (se mere her: https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/fritid-og-

idraet/kolding-elite/kolding-eliteidraet) 

 

 

Vi kan tilbyde dig et alsidigt job, der består af at være primær træner for vores Årgangs-hold hvor vi pt 

har 22 svømmere, herunder sikre at svømmerne opnår kravtider til VÅM og DÅM, uddannelse af 

trænere i svømmeskolen i samarbejde med Cheftræneren samt planlægning af træning, træningslejre og 

øvrige aktiviteter for holdet.  

 

Vores konkurrenceafdeling består af 6 hold (E1/K1, E2 (Årgangsholdet), K2, Mini Elite(ME) og 

talenthold)  

 

Dine arbejdsopgaver:  

• Tilrettelægning og afvikling af fysisk, teknisk og mental træning af Årgangsholdets 22 

svømmere 

• Sæsonplanlægning  

• Deltagelse i stævner, træningslejre og sociale arrangementer 

• Coaching af lærere, der varetager skolesvømning i kommunen og hjælpe med undervisningen 

• Kompetenceudvikling og sparring med øvrige trænere i klubben 

• I samarbejde med Cheftræneren få klubben til at udvikle sig i en positiv retning 

 

Personlige kompetencer: 

• Du har erfaring med lignende stillinger fra et tidligere job og har selv prøvet kræfter med 

svømning på højt plan. 

• Du skal være god til at samarbejde, sparre med de øvrige trænere i klubben   

• Du skal kunne motivere, opmuntre og coache svømmere og forældre 

• Du skal være god til at kommunikere og planlægge  

• Du skal trives godt i foreningslivet, og du er meget dedikeret og vedholdende 

 

Vi tilbyder:  

• Løn efter kvalifikationer  

• 5 ugers betalt ferie om året 

• En klub med meget lang historik 

• Dygtige dedikerede svømmere på et højt niveau, nogle af de bedste i Danmark 

• En trænerstab, som lægger vægt på sparring og det sociale aspekt i at være en del af et team 

https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/fritid-og-idraet/kolding-elite/kolding-eliteidraet
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Fakta om faciliteter:  

Kolding svømmeklub holder til i SlotssøBadet i Kolding, som vi har et rigtig godt samarbejde med. I 

SlotssøBadet er der et 8x25m konkurrence bassin + 6x25m træningsbassin. Vi arbejder pt hårdt på at få 

mere vand til Kolding, og ønskescenariet er et 50 m bassin. Vi råder ligeledes over et børnebassin på 

0,7m dybde, og et varmvandsbassin på 1,2m dybde.  

Konkurrenceafdelingen råder over 25 fitnesskort til vores ældste svømmere. 

 

Tiltrædelse:  Hurtigst muligt 

 

Er du er vores kommende Årgangstræner, så send os en ansøgning. Vi indkalder løbende til samtaler. 

Send en ansøgning til konkurrence@koldingsk.dkog du vil høre fra os. 

 

Vi søger pt også en Cheftræner og venter derfor gerne på det rette trænerteam hvis den situation skulle 

opstå. 

 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte K-udvalgsformand Charlotte 

Heilmann på mobilnr 27271130  

Følg os på facebook https://www.facebook.com/koldingsvommeklub/ 
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