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Side 1 af 2

Holstebro Svømmeclub søger en cheftræner med ansættelse snarest og senest 1. august 2022.
Brænder du for talentudvikling og stærke sportslige fællesskaber, samt muligheden for at være med til at
udvikle og styrke HSC´s strategiske- og sportslige profil, så er dette måske det rette job for dig.
Vi forventer, at du kan sikre høj faglighed i træningen, er en positiv og stærk kommunikator og at du er
samarbejdsvillig, brænder for dit arbejde og har de rette ambitioner på HSC´s vegne.
Cheftrænerens overordnede ansvarsområder:
• Den daglige træning af HSC´s junior og senior svømmere, med øje for udvikling af den enkelte
svømmers talent.
• Sikre en udvikling af konkurrenceafdelingens svømmere, således at HSC repræsenteres til danske
mesterskaber.
• Rekruttering af nye svømme- og drylandstrænere i samarbejde med bestyrelsen.
• Sæsonplanlægning for alle klubbens hold i samarbejde med det øvrige trænerteam og k-udvalget.
• Yde stærk faglig sparring og ledelse af de øvrige trænere. Samt at afholde trænermøder.
• Planlægning af træningslejre i samarbejde med bestyrelsen og de rette udvalg.
• Deltage i HSC´s udviklingsarbejde, implementering af strategier, politikker og andre organisatoriske
planer.
• Deltage i samarbejdet med Holstebro Elitesport, her iblandt træning for Eliteklasserne.
• Deltage i klubbens stævner og træningslejre for junior/senior svømmerne, samt forældremøder og
andre arrangementer.
• Være ansvarlig for at præge klubbens bedste svømmere til at være rollemodeller for klubben og de
yngste svømmere.
Vi søger en cheftræner som:
• Har en relevant svømmefaglig uddannelse og erfaring, der svarer overens med HSC´s sportslige
ambitioner.
• Har fokus på det hele menneske og har en motiverende og positiv tilgang til den enkelte.
• Kan indgå konstruktivt i et trænerteam og være en holdspiller, men samtidig kan arbejde selvstændigt
og struktureret og trives med også at tage selvstædige beslutninger.
• Har fokus på klubbens værdier og visioner og deltager aktivt i at udvikle stærke fællesskaber og
klubidentitet.
• Arbejder med at skabe sammenhæng imellem svømmeskole og konkurrenceafdeling og skabe en
fælles klubånd.
• Er dedikeret og initiativrig og evner at følge opgaverne til dørs.
• Er motiverende, udadvendt og imødekommende.
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HolstebroSvømmeclub kan tilbyde:
•
•
•
•
•
•
•

Super lækre og nyistandsatte faciliteter, inkl. 50 meter bassin og helt nye drylandslokaler.
Rigtig gode muligheder for talentudvikling i en gruppe af dygtige og dedikerede svømmere.
Stor åbenhed for videreuddannelse inden for relevante områder.
Stor frihed til at udvikle HSC´s fremtid og tegne HSC´s profil både udadtil og indadtil.
En trænerstab som lægger vægt på sparring og fleksibilitet.
Samarbejde med Holstebro Elitesport og Holstebro Kommune.
Mulighed for at være med til at etablere et samarbejde med Lægården Efterskole, med opstart af
svømmelinje.
• En lydhør bestyrelse der ønsker og vægter et godt og kommunikativt samarbejde.
• En arbejdsplan der har øje for sammenhæng imellem arbejds- og familieliv.
• Ønsket om stabilitet i en flerårig ansættelse, der giver mulighed for kontinuitet og langsigtede mål og
udviklingsmuligheder.
Løn og ansættelsesvilkår:
• Jobbet er en fuldtidsstilling
• Løn svarende til dine kvalifikationer
• Arbejdssted er Holstebro Svømmecenter.
Yderligere information og ansøgning:
Ansøgningsfrist 15 juni 2022. Ansøgninger behandles løbende og fortroligt.
Ansøgning inkl. CV og andet relevant materiale sendes til formand@hsc-holstebro.dk.
Ønskes der yderligere information omkring jobbet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand
Dorte Krabbe på 20767033
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