
   

Silkeborg Svømmeklub søger assistenttræner til K4  

 

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

forgangne sæson har vi blandt andet oprustet og styrket træningsmiljøet omkring vores 

konkurrencesvømmere ved at forbedre træningsmængden og -kvaliteten. Hos os tillægges 4. holdet stor 

opmærksomhed og prioritet. De yngste svømmere er klubbens fremtid, og vi arbejder for at morgendagens 

svømmere skal være mere alsidige, dygtigere og hurtigere. Dette er opgaven for vores stærke og solide 

trænerteam, som du nu har mulighed for at blive en del af. 

Til den kommende sæson 2018/2019 mangler vi en assistenttræner, som vil være en del af vores trænerteam 

og som side om side med de ansvarlige trænere, vil bidrage til fortsat udvikling af vores yngste talenter. For 

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

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

 

Jobbet indeholder følgende: 

- 2-3 ugentlige træningspas og månedlige stævner 

- Tæt samarbejde med holdets ansvarlige træner, resten af trænerteamet og i særdeleshed vores 

talentudvikler 

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

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

- Muligheden for i fremtiden at avancere som træner, hvis du ønsker det 

 

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

- Kendskab til og erfaring fra svømmesporten, evt. som tidligere konkurrencesvømmer eller 
svømmeskole instruktør 

- Gode kommunikationsfærdigheder i øjenhøjde med både børn og forældre 
- Et stærkt engagement, som kan både ses og høres 
- Du er måske i gang med en ungdomsuddannelse og drømmer evt. om en fremtid indenfor idræt, 

undervisning eller pædagogik 

 
Silkeborg Svømmeklub tilbyder løn der svarer til jobbets indhold og dine kvalifikationer.    

Har du lyst til at blive en del af udviklingen i SSK, så send din ansøgning og CV til Dennis Egrose på 

dennis.egrose@gmail.com, og ring gerne på tlf. 25 30 85 00, hvis du har spørgsmål.  

Du kan også kontakte Cheftræner Kennet Kjeldsen, på tlf. 42 39 88 99 hvis du har spørgsmål til jobbet.  

Vi modtager gerne din ansøgning eller henvendelse hurtigst muligt, og vi holder samtaler fra juni måned. 

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