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Cheftræner søges
Vi en af Nyborgs største foreninger med ca. 1.100 medlemmer, hvoraf ca. 100 af dem er svømmere i konkurrenceafdelingen.

Du er cheftræneren der vil prøve kræfter med den lidt dobbelte rolle; at være cheftræner, men også at lede vores konkurrenceafdeling. 
Du har selvfølgelig opbakning i bestyrelsen samt i vores konkurrenceudvalg, men du har også vores svømmeskoleleder samt de øvrige 
trænere i konkurrenceafdelingen at sparre med i det daglige.

Det vi kan tilbyde dig, er et alsidigt job der både består af at være primær træner for vores A-hold, men også at holde den røde tråd 
gennem vores konkurrenceafdeling, herunder sikre korrekt og kompetent oprykning af svømmere, uddannelse af trænere mv. samt plan-
lægning af træning og aktiviteter. 

Vores konkurrenceafdeling består af i alt syv hold, i pyramidestruktur, med A-hold, B-hold, to C-hold tre talenthold samt vores hybridhold, 
K-hajer – og du er træneren der skal føre vores A-hold videre mod endnu flere danske mesterskaber og internationale stævner.

Vi er samtidig en klub i ret god, positiv udvikling. Siden 2011 er vores medlemstal steget med ca. 400 – og medlemstilgangen ser ud til at 
fortsætte.

Dine arbejdsopgaver vil i store træk være
• Overordnet sportsligt ansvar for udvikling af konkurrenceafdelingen
• Tilrettelægning og afvikling af fysisk, teknisk og mental træning af vores A-hold med 9 ugentlige træningspas
• Sæsonplanlægning
• Deltagelse i stævner, træningslejre og sociale arrangementer
• Aktiv deltagelse i konkurrenceudvalget, der sørger for en masse aktiviteter og praktiske opgaver når det kommer til andet end  
 træning i eget vand
• Personaleansvar for trænerne i konkurrenceafdelingen, herunder også ansættelse og uddannelse 

Ud over at du skal være den perfekte cheftræner, så har vi en række forventninger til dig
• Du skal være god til at samarbejde, sparre og tage hånd om de øvrige trænere såvel som svømmerne
• Du skal kunne begejstre, motivere, opmuntre og coache alle – selv den svømmer hvis tider ikke har rokket sig 1/100 i et halvt år
• Du skal være god til at kommunikere og planlægge
• Du skal trives godt i foreningslivet med svømmere såvel som forældre og frivillige

Til gengæld, så tilbyder vi
• Løn efter kvalifikationer
• 6 ugers betalt ferie om året
• En solid mængde udfordringer og mulighed for at præge både din egen, men også Nyborg Svømmeklubs udvikling 
• En engageret trænerstab, som også lægger vægt på det sociale aspekt ved at være et team

Fakta om Nyborg 
Hyggelig by – faktisk den tredjestørste på Fyn og kun et stenkast fra Odense, hvis du da evner at kaste en halv gang længere end Store-
bæltsbroen er.

Vores svømmehal hedder Nyborg Svømme- og Badeland – og du kender den muligvis fra nogle af de mange stævner vi har holdt, 
herunder Nyborg Årgangs Cup. Hvis ikke, så er det en svømmehal med pt. fire bassiner; et børnebassin på 0,7m dybde, et badeland med 
varmvandsbassin på 1,2m dybde, et 25m bassin der varierer fra 1,2 til 3,8m med både vipper og skamler, samt et sportsbassin på 1,8m 
med nye Omega-startskamler. Begge 25m bassiner har hver seks baner med banetove.

Derudover har vi adgang til andre lokaler i idrætscentret som svømmehallen er en del af – herunder et drylandlokale med direkte adgang 
til svømmehallen. Vi samarbejder desuden med motionsklubben, som råder over sprit nyt træningsudstyr til styrketræning.

Tiltrædelse: Snarest muligt og senest d. 1. maj 2018.

Er du er vores kommende cheftræner, så send os en ansøgning. Ansøgninger evalueres og ansøgere tages til samtale løbende, men start 
med at sende en ansøgning med CV til job@nsklub.dk og du vil høre fra os.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til, at kontakte bestyrelsesmedlem og medlem af ansættelsesudvalget
Andreas Frøsting på telefon 21 75 46 28 eller formand Lene Høybye på 21 63 45 94.
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