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Gladsaxe Svøm søger assistenttrænere til junior/senior holdet og årgangsholdet 
 
Drømmer du om, at blive fuldt rustet til en dag at blive fuldtidstræner? Eller brænder du bare igennem for 
arbejdet med konkurrencesvømmere og samarbejdet med andre trænere? Så har vi i Gladsaxe flere 
spændende muligheder på vores 2 ældste konkurrencehold, hvor tiltrædelse ønskes snarest muligt. 
 
Da junior/seniorholdets tidligere assistenttræner, Sofie Seheim, nu er ansat som holdansvarlig på samme 
hold, søger vi en eller flere nye assistenter. Vi ønsker, at der skal være en assistenttræner tilknyttet til alle 
ugens 9 træningspas samt ved stævner og træningslejre.  
 
På vores årgangshold, hvor Nicoline Jepsen er ansat som holdansvarlig træner, mangler vi ligeledes en 
assistent til 7 træningspas om ugen samt deltagelse i stævner og træningslejre. 
 
Hvorvidt træningspassene på hvert af holdene udgøres af én assistent eller fordeles over flere personer, er vi 
åbne over for. Det er vigtigt for os, at have de rette personer tilknyttet.  
 
Den rette person har en vis erfaring med trænergerningen og er en holdspiller, der både støtter og udfordrer 
det øvrige trænerteam i hverdagen. Du er anerkendende som person og møder på kanten med gejst og 
energi, der afspejler din entusiasme for trænergerningen. Du har lyst til at udvikle dig sammen med projektet, 
og ser stor værdi i at arbejde i en afdeling, hvor sammenhængen og samarbejdet mellem holdene prioriteres 
højt. 
 
Gladsaxe Svøm har ca. 1.800 medlemmer, heraf ca. 150 konkurrencesvømmere. Vores hold er inddelt efter 
SVØM’s aldersinddeling. Vi har et junior/senior hold, et årgangshold og 4 aspiranthold. Til hvert af de 3 
niveauer er ansat en fuldtidstræner som holdansvarlig. Derudover er vi 10 assisterende trænere. Vi er en klub 
med styr på organisationen og økonomien, og har normalvis optimale rammer for træningen med 3 haller at 
svømme konkurrencesvømning i. For tiden er vores største hal – Gladsaxe Svømmehal (50m) – under 
ombygning, hvilket giver nogle lidt mere udfordrende vilkår frem til sommeren 2018. Vi har dog fundet 
løsninger, der giver os fuld træningsmængde i perioden. Vores ambition er, at være en klub der gør sig 
gældende blandt de bedste i Danmark i alle aldersgrupper, og som vil skabe internationale seniorsvømmere. 
 
Ansøgning bedes sendes til nedenstående, som du også er velkommen til at kontakte ved spørgsmål. 
Ansøgninger behandles løbende, og ansættelse kan ske før fristens udløb d. 6/1-2018. 
 
Med sportslig hilsen 
 
Kim W. Marquardt 
Klubchef / Sportschef 
Gladsaxe Svøm 
Mail: sportschef@gsc.dk / tlf. 23716410 


