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Fysisk træner til svømning på højeste internationale niveau 

Søger du nye udfordringer, der giver dig mulighed for at arbejde med svømmere på 

højeste internationale niveau i et integreret samarbejde mellem Dansk Svømmeunion 

og Team Danmark? Vil du være med til at udvikle svømmere til højeste internationale 

niveau samt bidrage til implementering af vores nye strategi ”Fra stolte resultater til nye 

fælles ambitioner” for dansk svømmesport? Så er en stilling som projektansat fysisk 

træner måske noget for dig! 

Dansk Svømmeunion søger i samarbejde med Team Danmark, og med midler fra 

Salling Fondene, en fysisk træner til en treårig projektstilling.  

Det primære arbejde vil omfatte træning og udvikling af, samt sparring omkring 

svømmere i samarbejde med Dansk Svømmeunions landstrænere, trænerteamet på 

NTC, Team Danmarks ekspertteam og landsholdssvømmernes klubtrænere. Jobbets 

hovedformål vil være at bidrage til den løbende udvikling af danske svømmere til 

højeste internationale niveau ved EM, VM og OL i de olympiske svømmediscipliner. 

Hertil kommer opgaver i forbindelse med samarbejde, koordinering og vidensdeling 

med talentfulde klubmiljøer i dansk svømmesport og Team Danmarks eksperter. 

Administrative opgaver, samt i mindre omfang opgaver i samarbejde med Team 

Danmark og andre specialforbund, vil også forekomme. 

Vores nye fysiske træner bliver en del af Dansk Svømmeunions Sportsafdeling. 

Arbejdssted er Idrættens Hus i Brøndby og Bellahøj Svømmestadion. Rejseaktivitet i 

ind- og udland på op til 90 dage om året vil også være tilknyttet stillingen. 

Følgende kvalifikationer og erfaringer vil vi vægte hos vores kommende træner: 

 Relevant sportsfaglig og uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. cand.scient. i idræt 

eller professionsbachelor med relevant specialisering og efteruddannelse.  

 Praktisk erfaring med fysisk træning og skadeforebyggende træning som træner 

og/eller atlet, med dokumenteret internationale og/eller nationale erfaringer. Gerne 

fra svømmesporten eller sammenlignelige sportsgrene.  

 Dokumenterede gode samarbejdsevner med såvel professionelle som frivillige, og 

fleksibel i tilgangen til arbejdet i Sportsafdelingen og i samarbejdet med Team 

Danmark. 

 Kommunikerer på en klar og tydelig facon, både mundtligt og skriftligt – herunder 

også på engelsk. 
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Stillingen er en fuldtidsstilling og arbejdet omfatter blandt andet:  

 Varetagelse af den ugentlige fysiske og skadesforebyggende træning på NTC ud fra 

et internationalt topniveau i tæt samarbejde med NTC-trænerteamet. 

 Bidrage til et præstationsorienteret internationalt træningsmiljø på Dansk 

Svømmeunions landshold og på NTC – herunder motivere og inspirere svømmerne 

til at præstere i den ugentlige fysiske træning samt under forberedelse til 

konkurrencer. 

 Tæt samarbejde med Sportsafdelingens øvrige medarbejdere omkring drift- og 

udviklingsopgaver i danske svømmersport, samt med Team Danmarks fysiske 

trænere og øvrige eksperter.  

 Kommunikation og vidensdeling med interessenterne inden for dansk svømmesport, 

samt koordinering, samarbejde og inddragelse af viden fra andre specialtrænere og 

eksperter fra Team Danmark. 

 Arbejde i en professionelt drevet afdeling, og samtidig være i stand til at forstå den 

demokratiske og foreningsmæssige baggrund, som Dansk Svømmeunion bygger 

på. 

 Deltagelse på træningslejre, nationale og internationale stævner og mesterskaber 

med landshold og NTC. 

Vi tilbyder: 

 Spændende udfordringer i en stilling, hvor du har rig mulighed for bidrage til den 

overordnede udvikling i dansk eliteidræt og dansk svømmesport. 

 Arbejde i en professionel drevet organisation med fokus rettet mod svømning fra 

national til højeste internationale sportslige niveau, og i et integreret samarbejde 

med Team Danmarks gruppe af fysiske trænere og øvrige eksperter. 

 Løn efter kvalifikationer.  

 Seks ugers årlig betalt ferie. 

 Fri telefon og internet.  

Stillingen ønskes besat fra den 1. februar 2018 eller snarest muligt derefter.  

Der vil være tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer i 

forbindelse med ansættelsen. 

Ansøgningsfrist:  

Tirsdag den 2. januar 2018 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 1-3 

(1. januar - 21. januar 2018). Du sender ansøgningen – inklusiv CV og relevante bilag – 

elektronisk til sportschef Lars Green Bach på mailadressen lgb@svoem.dk.  
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Er ansøgning, CV og bilag på dansk, skal ansøgningen indeholde et engelsk resume.   

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen hos sportschef Lars Green Bach på 

telefon +45 2920 6160 eller e-mail: lgb@svoem.dk. Alle henvendelser behandles 

fortroligt. 

Dansk Svømmeunion har cirka 185.000 medlemmer fordelt på 294 medlemsklubber og er et af dansk 

idræts største specialforbund. Unionen arbejder udover svømning også indenfor disciplinerne vandpolo, 

synkro, udspring og livredning – herunder også konkurrencelivredning og kystlivredning. I de senere år er 

også disciplinen åbent vand-svømning vokset markant i regi af Dansk Svømmeunion – med TrygFonden 

Christiansborg Rundt som det store flagskib. Hjemmeside: www.svoem.org og www.svoem.dk 
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