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Aarhus Swim – K2 årgangs/junior træner M/K Fuldtid 
Aarhus Swim har en vision om at skabe et af Danmarks bedste træningsmiljøer – derfor søger vi en 
person til vores K2 hold, der deler vores vision og kan bidrage til at nå vores mål. 

Aarhus Swim og klubberne bag startfællesskabet (Lyseng, Skovbakken, HEI og IHF) arbejder 

løbende på at bringe de bedste talenter frem. Vi tror på at glæde og trivsel i hverdagen, til træning og 

til konkurrence, giver glade svømmere, som bidrager positivt til udviklingen af et stabilt og 

velfungerende talentmiljø.  

Som K2 træner vil du have ansvaret for 2. holdet i AAS, holdet består primært af 13-15 årige piger 

og drenge, med et skift mod ældste årgang og yngre junior svømmere i takt med at 1. holdet bliver 

ældre. 

Jobindholdet i overskrifter er: 

• Varetage pt. 6-8 ugentlige træningspas med vores K2-hold.  

• Mulighed for at assistere ugentlige træningspas på klubbens K1 hold. 

• Deltagelse ved stævner og træningslejre for årgangssvømmerne. 

• Udarbejde årstræningsplaner for AAS K2-holdet. 

• Deltagelse i AAS-træner teamets møder og styregruppemøder begge ca. hver 4. uge. 

• Planlægge sociale arrangementer i klubben, herunder opstartsture, fællesspisninger og 

sommerfest. 

Vi forventer af dig:  

• Du har relevant trænererfaring, uddannelse og erfaring fra årgangstræner rollen fra et andet 

miljø, 

• Du er en stabil og tryg base for både pige og drenge svømmerne. 

• Du har tidligere opnået gode resultater med de svømmere du har arbejdet med, 

• Kan motivere og coache svømmere til at præstere både i den daglige træning og til 

konkurrencer, 

• Du vil være med til at udvikle de bedste årgangs og junior svømmere i Danmark, 

• Er udadvendt og kan kommunikere klart og tydeligt på en positiv måde, både til 

svømmere og forældre. 

Vi tilbyder: 

Løn efter kvalifikationer 

Evt flexibel løsning hvor stillingen ikke er fuldtid, nogle opgaver varetages af ass. trænere 

Tiltrædelse: 1. august 2018 eller snarest muligt, jobbet er pt. ledigt 

Ansøgningsfrist: vi vurderer løbende ansøgninger, som sendes til: bestyrelsen@lyseng-

svoemning.dk 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til, under fuld diskretion, at 

kontakte styregruppen for AAS ved: 

Morten Lindholm på telefon 27267100 eller Cheftræner Bjarne Kragh 31724807 


