Hørsholm Svømmeforening søger talentudvikler pr. 1/8-2018
Vi har i denne sæson haft stort fokus på at skabe et godt fundament til fremtiden, og vi er nu klar til
at tage næste skridt mod at skabe et rigtig godt udviklingsmiljø for unge svømmere. Derfor søger vi
nu en fuldtids talentudvikler, til start 1/8-2018.
Som talentudvikler kommer du til at arbejde med vores årgangssvømmere samt de ældste
børnesvømmere. Vi har siden i sommers skabt os et klart billede af, hvordan vi vil udvikle
svømmere, og det er vigtigt, du kan se dig selv i dette set-up samt bidrage med dine erfaringer og
viden. Vi vil forklare vores tanker ved en samtale.
Hvem er du?
Du brænder for og synes det kunne være spændende at være med til at opbygge en
konkurrenceafdeling, som i fremtiden skal levere mange dygtige svømmere samt velfungerende
mennesker. Du skal kunne indgå i et åbent og vidensdelende miljø i tæt samarbejde med de øvrige
trænere i konkurrenceafdelingen.
VI forventer, du er villig til at udvikle dig og åben for nye input. Samtidig forventer vi også, at du
skubber til det eksisterende miljø, og vi sammen får skabt det bedst mulige set-up.
Hvad kan vi tilbyde?
Vi tilbyder et åbent og vidensdelende miljø med stor mulighed for at blive udfordret samt udfordre
systemet. Vi ser os selv som et ungt team, der tør tænke ud af boksen og gøre tingene anderledes.
Du vil, som det resterende trænerteam, have mulighed for at få indflydelse på udviklingen af den
røde tråd i Hørsholm Svømmeforenings konkurrenceafdeling.
I det daglige har du ansvaret for den daglige træning af vores årgangssvømmere samt ældste
børnesvømmere. Du skal deltage i planlagte stævner og træningslejre.
Vi tilbyder gode ansættelsesvilkår og forventer, at du ugentligt har omkring 18 kanttimer fordelt på
7 gange. Hertil kommer stævner og 2 træningslejre pr. sæson - begge under en uge. Hvis du har
specielle kvalifikationer, eller interesser, er vores set-up ikke så låst, at dette ikke kan tilgodeses – vi
ønsker at udnytte vores ressourcer bedst muligt.
Vi håber at finde vores nye træner inden sommeren, så han/hun har mulighed for at få indflydelse
kommende sæsons stævneplan.
Lyder ovenstående interessant, og kan du se dig selv i et nyt og attraktivt udviklingsmiljø, så send
din ansøgning inklusiv CV til chef for konkurrenceafdelingen Lars Lundegaard Madsen på
lars.madsen@live.dk. Du skal også være velkommen til at ringe til Lars på tlf. 3120 4500, hvis du har
spørgsmål til stillingen.
Vi holder løbende samtaler,
så vent ikke med at sende din ansøgning.

www.hsvoem.dk
https://www.facebook.com/HsSvoem/

