
Cheftræner til Roskilde Svømning 
 

Er du en engageret og inspirerende svømmetræner, der med en positiv ånd kan udvikle vores 

konkurrencesvømmere både svømmeteknisk og konditionsmæssigt samtidig med at du har fokus på at 

bevare svømmernes motivation og glæde ved svømning? Og brænder for at sætte dit eget præg og 

sammensætte det optimale hold til at løse opgaven, så har vi cheftrænerjobbet til dig. 

 

OM OS 

Roskilde Svømning er en klub, som i øjeblikket er i gang med en stor omlægning af hele vores 

konkurrenceafdeling, hvor vi har behov for en cheftræner, som kan komme ind og sætte den sportslige 

retningslinje. Vi er en klub i en meget positiv udvikling og har meget høje ambitioner for både vores 

svømmere og klubben. Roskilde Svømning er en klub med næsten 1100 medlemmer, hvoraf ca. 100 

svømmer i konkurrenceafdelingen. Klubben har en stor og engageret gruppe frivillige, som hjælper med alt 

lige fra stævner og Open Water til sociale arrangementer. 

Udover konkurrenceafdelingen består Roskilde Svømning også af en svømmeskole. Vi ønsker, at vores klub 

forbliver én samlet klub, hvor svømmeskolen og konkurrenceafdelingen har et tæt samarbejde, da mange 

af vores svømmere starter deres karriere i svømmeskolen. Det er derfor vigtigt, at du som cheftræner i 

konkurrenceafdelingen kan være en bærende kraft i sammenhængskraften og også et kendt ansigt i 

svømmeskolen. 

 

DINE ARBEJDSOPGAVER 

Dit hovedansvarsområde vil være at lede og udvikle konkurrenceafdelingen, som består af 4 hold.  

De primære arbejdsopgaver bliver: 

• Træning af førsteholdet 

• Udarbejde programmer og rette teknik på alle niveauer 

• Ledelse af øvrige k-trænere 

• Sæsonplanlægning af stævner og træningslejr 

• Deltagelse i stævner og arrangementer i løbet af sæsonen 

 

DIN BAGGRUND OG DINE KVALIFIKATIONER 

Vi forventer at du er uddannet svømmetræner/har min. 5 års erfaring med at træne 

konkurrencesvømmere.  

Derudover: 

• Har du drive og overskud til at udvikle vores svømmere og klubben som helhed, så der skabes en 

råd tråd fra svømmeskole til konkurrenceafdeling. 

• Har du personlige ambitioner og ønsker fortsat at udvikle og dygtiggøre dig som træner. 

• Er du initiativrig, udadvendt og har et godt humør. 



• Evner du at differentiere svømmetræningen ud fra den enkelte svømmers niveau og behov 

• Er du god til at kommunikere med såvel kollegaer i k-afdeling som bestyrelse og forældre  

• At du indgår et tæt samarbejde med svømmeskolelederen omkring svømmetider, møder og 

udvælgelse af mulige k-svømmere mm 

 

ANSÆTTELSESFORHOLD 

Det er bestyrelsens ønske at stillingen som cheftræner er en fuldtidsstilling dog med en rimelig fleksibilitet. 

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer og er på funktionær vilkår. Løn forhandles og baseres på 

kvalifikationer. 

 

Hvis du mener, at jobbet kunne være noget for dig, så send din ansøgning, CV og andet relevant materiale 

til bestyrelsen på mail: bestyrelse@roskilde-svømning.dk 

 

VIL DU VIDE MERE 

Hvis du har spørgsmål til stillingen er de velkommen til at kontakte formand Kristian Isaksen på tlf. 

42603130 eller bestyrelsesmedlem Nikolaj Larsen på tlf. 25585110. Du kan også skrive til os på 

bestyrelse@roskilde-svømning.dk 

Ansøgningsfristen er 1. august 2019.  

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i d. 8. - 9. og 12. - 13. august. 
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