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Svømmeklubben Triton Ballerup søger en assistenttræner til primært vores Junior /senior 
hold, der kan assistere med at træne, udvikle, skabe svømmeglæde og resultater for vores 
svømmere. 
 
Som assistenttræner for junior/ seniorholdet vil du i tæt samarbejde med Elitetræner have 
ansvaret for den svømmetekniske linje, som baserer sig på klubbens værdier og på 
Unionens aldersrelaterede træningskoncept (ATK) 
 
Du har, i samarbejde med Elitetræneren, ansvar for: 
 

• Junior/seniorholdet og disse svømmeres personlige-, sociale og elitære 
svømmeudvikling. 

• Effektuering af klubbens ”røde tråd” i samarbejde med Elitetræneren, 
assistenttrænerne, svømmeskolelederen samt bestyrelsen. 

• Bidrage til klubbens fællesskab og hjælpe til at skabe en helhed i klubben. 

• Deltagelse i trænermøder iht. plan fra Elitetræneren. 

• Træning af junior/seniorhold som assistent. Omfang aftales nærmere. 

• Dryland og styrketræning. 
 
 
Vi forventer at du:  
 
Personligt:  
• Opleves som stærkt motiverende, udadvendt og imødekommende. 

• Er god til at kommunikere i en anerkendende tone.  

• Er struktureret, moden og naturlig pædagogisk.  

• Er pligtopfyldende og positiv.  
• Er god til samarbejde. 
 
 
Fagligt:  
 
• Er meget synlig aktiv på bassinkanten, kan få svømmerne til at føle sig set og trænet  

• Er i stand til at motivere og engagere svømmere på forskellige niveauer og alderstrin.  

• Har gode samarbejdsevner og formår at indgå i forskellige relationer i samarbejde med K-
afdelingens andre trænere, bestyrelsen og klubbens forskellige udvalg. 

• Har grundigt kendskab til dryland og styrketræning. 

 
 
Vi tilbyder:  
• Mulighed for at udvikle og træne nogle rigtig gode og meget motiverede svømmere. 

• Mulighed for at præge den fortsatte udvikling af Tritons junior/seniorhold, samt klubben 
generelt. 

• Gode fysiske rammer for træning (land + vand) i Ballerup Idrætsby (50 m. bassin, 8 baner), 
samt eget motion/styrkerum. 

• Gode og spændende trænerkollegaer, der støtter hinanden.  

• Blive del af en klub med en professionel og velfungerende organisation, der værdsætter de 
ansatte i klubben. 

• Blive del af en klub, der er velanset i Ballerup Kommune og som bidrager til en kvalificeret 
svømmetræning af byens borgere. 

• Meget gode muligheder for efteruddannelse. 

• Løn efter kvalifikationer 

 

http://www.triton-swim.dk/v4/index.php/index.php?option=com_rokingallery&Itemid=105&unit=photo&act=show&albumid=354&photoid=5371373216928778210
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Kunne du tænke dig at blive Tritons nye assistent på junior/senior holdet, så lad os høre fra 
dig hurtigst mulig eller senest 31.01.2020.  
 
Yderligere oplysninger eller uddybende information kan fås af klubbens K-ansvarlig  
Jesper Waterval på tlf. 40 95 55 75. 

 
Ansøgning, CV samt dokumentation for relevant uddannelse sendes til  
K-ansvarlig Jesper Waterval Triton Ballerup, på waterval@get2net.dk 
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