AGF Svømning søger fuldtidstræner til
konkurrenceafdelingen
AGF svømning søger engageret, motiveret og nytænkende fultidstræner til konkurrenceafdelingen
primært til AGF 2 samt Talentholdet. AGF2 består af junior- og årgangssvømmere. Talentholdet er
første hold i konkurrenceafdelingen med 35-40 svømmere i alderen 8-10 år.
Vi forventer at du kan:










Planlægge og gennemføre bassin- og landtræning.
Motivere og udvikle svømmerne til at yde deres absolut bedste.
Medvirke til at sikre den langsigtede udvikling.
Planlægge og deltage i stævneaktiviteter.
Planlægge og gennemføre træningslejre i samarbejde med de øvrige trænere.
Planlægge og gennemføre fitness- og styrketræning.
Gennemføre ESAA morgentræning.
Samarbejde med cheftræneren og de øvrige konkurrencehold om udvikling af
træningsmetoder, helt fra talentholdet over de øvrige K-hold frem til AGF 1.
Samarbejde med cheftræneren om definering og implementering af den røde tråd i AGF
svømning.

Vi ser gerne, at du har følgende kvalifikationer:






En relevant træneruddannelse og dokumenteret erfaring.
Er ambitiøs og god til at motivere og udvikle.
Er synlig og har gode samarbejdsevner.
Er god til at strukturere og organisere.
Er god til at kommunikere i forhold til svømmere, forældre og kolleger.

Vi kan tilbyde:






En stilling i et udviklingsorienteret elitemiljø med fokus på såvel den enkelte svømmer, som
hele holdet.
Samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer, der som et team arbejder sammen for at
sikre en udvikling af svømmerne helt fra svømmeskolen til klubbens 1. hold.
Et klubmiljø med sportslige ambitioner og ledelse, der arbejder aktivt for at sikre AGF en
plads i toppen af dansk elitesvømning.
En arbejdstid på 37 timer om ugen.
Løn ifølge aftale.

Yderligere oplysninger:
Stillingen ønskes besat fra d. 1. august 2020. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Ib Kronborg på telefon 9115 1802 eller på mail formand@agf-svomning.dk. Ansøgning og
relevante bilag fremsendes på mail til bestyrelsen@agf-svomning.dk
Ansøgningsfrist 15. juni 2020. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
AGF svømning er en klub med 1500 medlemmer, heraf 110 konkurrencesvømmere med Danmarks
næst største by som befolkningsgrundlag.

