Ansvarlig årgangstræner søges

1. april 2022

Da vores nuværende årgangstræner har valgt at søge nye udfordringer, udenfor sporten, søger vi
en ny kompetent og erfaren træner på fuld tid, til Sigma Swims dygtige årgangssvømmere.
Jobbet i hovedtræk:
• Daglig træning, træningsplanlægning samt sæsonplanlægning.
• Stævner, træningslejre m.v. og ansvarlig for planlægning heraf.
• Fastholde og udvikle høje sportslige resultater i toppen af dansk svømning.
• Fokus på at bevare motivation og sikre glæden ved svømning på holdet.
• Støtte og vejlede svømmerne i balancen mellem skole, fritid og svømning.
• Tæt samarbejde med de øvrige kolleger i Sigma Swim.
Vi forestiller os at du:
• Har relevant uddannelse indenfor trænergerningen.
• Arbejder med stor selvstændighed og disciplin.
• Har gode samarbejdsevner og er en team player.
• Arbejder struktureret og er administrativt god.
• Er tryg ved kommunikationen med svømmere, forældre, kolleger, bestyrelse, ansatte m.fl.
• Af natur er positivt indstillet og anerkendende i din tilgang.
• Er nysgerrig og opsøgende i forhold til ny viden og samtidig ønsker at dygtiggøre dig
løbende.
I Sigma lægger vi stor vægt på at finde den rette profil, som brænder for at udvikle unge
mennesker både sportsligt og personligt. Du vil være en central kulturbærer i klubben, hvorfor
engagement og nysgerrighed for den enkelte svømmer falder dig naturligt.
Vi tilbyder et job i en af Danmarks stærkeste svømmeklubber, hvor miljøet er elitært og
fællesskabet er stort. Du vil blive en del af et særdeles stærkt trænerteam der samarbejder tæt,
hvilket kan give gode betingelser for din personlige udvikling.
Har du lyst til at blive en del af Sigma Swims dygtige trænerteam, så send os hurtigst muligt din
ansøgning og CV. Sigma Swim tilbyder en løn, der er konkurrencedygtig og afspejler jobbets
indhold og dine kvalifikationer. Til den rette kandidat kan arbejdstiden tilpasses mellem 25-37
timer pr. uge.
Ansøgningsfristen er den 20. april 2022.
Samtaler finder sted løbende. Vi håber du kan starte 1. juni 2022 eller hurtigst muligt derefter.
Hvis du har spørgsmål så kontakt gerne Sigmas klubchef, Mia Hyldahl
mia.hyldahl@sigmaswim.dk / mobil 21 44 45 90.
Du kan også læse mere om Sigma Swim på www.facebook.com/sigmaswim
Vi glæder os til at høre fra dig!
Sigma Swim er et elitært startfællesskab mellem Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerød. Vi har eksisteret siden 1998 og er
dermed et af de ældste startfællesskaber i dansk svømning. Omdrejningspunktet for Sigma Swim er frem for alt den sportslige
satsning inden for senior-, junior og årgangssvømning. Vores vision er at være det førende elitemiljø i dansk svømning. Målene skal
nås ved at skabe de bedste rammer for elitesvømning. Det er derfor vores mission at skabe det bedste og mest motiverende miljø
for vores svømmere, for vores trænere, vores frivillige og øvrige ansatte. Den daglige træning for vores cirka 200 svømmere i
konkurrenceafdelingen foregår i både Allerød, Blovstrød og Birkerød.

