
      

Assistenttræner til Silkeborg Svømmeklubs K1- og K2-hold 

Silkeborg Svømmeklub gennemgår i disse år en rivende sportslig og organisatorisk udvikling. I 

konkurrenceafdelingen arbejder vi på løbende at udvikle og styrke træningsmiljøet omkring vores 

konkurrencesvømmere. De senere år fokus været at forbedre såvel træningsmængden som kvaliteten. 

Retningen er sat, men vi har brug for dig i trænerteamet for at sikre højt niveau i træningen for alle 

svømmere ved alle træningspas. 

Vores 1. hold er vores flagskib, og her træner nogle af landets dygtigste svømmere. De er ambitiøse, 

dedikerede og klar til at træne for at indfri drømmen om at udvikle sig til næste niveau.  

For at fuldende trænerteamet mangler vi en fleksibel, nysgerrig og talentfuld assistenttræner, der er klar til 

at stå som afløser på kanten på både K1 og K2 og samtidig være assistenttræner 1 – 2 gange om ugen efter 

behov.   

For at være den rigtige til jobbet, skal du træde ind i svømmehallen med højt humør, interessere dig for 

udvikling af både svømmere og dig selv som træner, og udvise et engagement, som kan både ses og høres.  

 

Jobbet indeholder følgende: 

- afløsning på K1 og K2 tirsdag og onsdag (eftermiddagspas) 

- assistent på K1 mandag eller torsdag (eftermiddagspas)  

- afløsning fredag aften/lørdag formiddag 1 – 2 gange pr. måned efter aftale 

- afløsning 3 hele uger i løbet af sæsonen i forbindelse med trænernes videreuddannelse 

Samlet timetal pr. uge 10 – 15 

Vi tilbyder 

- et tæt samarbejde med vores fuldtidsansatte K1-træner og talentudvikler omkring udviklingen af 

svømmerne og dig som træner 

- en klub som engagerer sig i dig, og støtter dig i at udvikle dine svømmefaglige kompetencer 

- en aktiv involvering i klubbens langsigtede udvikling og det store sportslige opsving, vi er i lige nu 

Vi forestiller os, at din kompetenceprofil ser omtrent sådan her ud:  

- erfaring fra et konkurrencetrænerjob fra sportens verden, men ikke nødvendigvis svømningens 
- gode kommunikationsfærdigheder med både svømmere, kollegaer og forældre 
- et stærkt engagement, som kan både ses og høres 
- faglig interesse og nysgerrighed 
- du er måske i gang med relevant studie indenfor idræt, undervisning eller pædagogik 

Silkeborg Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer.    

Har du lyst til at blive en del af udviklingen i SSK`s fortsatte udvikling, så send din ansøgning og CV til 

kontor@ssk.dk, og ring gerne til K1-træner Mathilde Pugholm på tlf. 26 32 53 54 alternativt formand Pia 

Johansen 23 31 28 60, hvis du har spørgsmål.  

Vi modtager gerne din ansøgning eller henvendelse hurtigst muligt og afholder løbende samtaler. 

Du kan læse mere om klubben på www.ssk.dk 
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