Roskilde Svømning
Elitetræner søges til fuldtidsstilling hos Roskilde Svømning
Konkurrenceafdelingen i Roskilde Svømning søger en Elitetræner på fuldtid, der kan varetage vores 1. hold,
med start d. 1 august eller snarest derefter.
Er du den kompetente og engagerede træner, der med en anerkendende tilgang kan sikre kontinuerlig
videreudvikling af vores dygtige konkurrencesvømmere samtidig med at du har fokus på at svømmerne
bevarer motivationen og deres svømmeglæde? Så er du den elitetræner og talentudvikler vi søger til
Roskilde Svømning.

Dine arbejdesopgaver:









Planlægning og daglige træning af klubbens A-hold, som er førsteholdet, der består af junior og
seniorsvømmerne
Udarbejdelse af sæson- og træningsplaner for klubbens A-hold.
Afholde forældremøder og individuelle målsætningssamtaler på A-holdet.
Deltagelse i stævner, mesterskaber og træningslejre samt sociale arrangementer.
Have fokus på at svømmerne trives og bevarer motivationen og glæden ved svømning.
Deltage i trænermøder.
(Videre-)udvikling af klubbens træningsfilosofi i samarbejde med klubbens cheftræner og øvrige Ktrænere.
Sparre med klubbens øvrige trænere og deltage i deres træning i ny og næ.

Dine kvalifikationer:
 Du har Dansk Svømmeunions ”Årgangstræneruddannelse” eller en tilsvarende træneruddannelse







(DIF niveau 2) evt. anden relevant idrætsfaglig uddannelse som minimum.
Du har erfaring med at bringe svømmere frem til nationale og evt. nordiske mesterskaber.
Din undervisningsform er varieret og anerkendende samt bygger på et evidensbaseret
træningsgrundlag og Aldersrelateret Træningskoncept.
Du har evnerne til at indgå i trivsels- og præstationsfremmende relationer med svømmerne.
Du trives med at arbejde selvstændigt, men du er også en løsningsorienteret holdspiller med gode
samarbejdsevner.
Du er ansvarsfuld og har evnerne til arbejde struktureret og ”følge opgaver til dørs”.
Du har gode kommunikationsevner.

Om os:
Roskilde Svømning er en velorganiseret sportsklub med ca. 1100 medlemmer og mange frivillige kræfter. Vi
har fokus på trivsel og kvalitet, og vores dygtige medarbejdere og frivillige sikrer, at vi tilbyder høj kvalitet
på alle klubbens hold – lige fra babysvømning til elite og motionist.
Vores konkurrenceafdeling består af ca. 80 svømmere fra de yngste aspiranter og talenter og op til
junior/seniorsvømmere. K-afdelingen er inde i en rivende sportslig udvikling, og vi har svømmere med til
alle DM for årgang, junior og åben klasse. Derudover har vi svømmere, der nærmer sig internationale
mesterskaber samt svømmere der er på Team Danmark ordning på deres uddannelser.

Roskilde Svømning
Vores K-trænerteam består udover en ny elitetræner, af en cheftræner, som bl.a. har ansvaret for
årgangssvømmerne samt de ældste og dygtigste børnesvømmere. Derudover er der en fast træner for hhv.
børnesvømmerne, talentspirer samt aspiranterne.
Hvis jobbet som elitetræner hos Roskilde Svømning lyder som noget for dig, er du meget velkommen til at
sende en ansøgning samt CV og eventuelt andet relevant materiale til bestyrelse@roskilde-svoemning.dk.
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte cheftræner Lasse Andersen på mobil
20954057 eller lasse@roskilde-svoemning.dk.
Ansøgningsfristen er snarest. Ansøgninger behandles løbende og fortroligt.

