
 

 

H2Odense søger elitetræner med flair for talentudvikling til vores årgangssvømmere 
H2Odense er Fyns største vandsportsklub med ca. 2.500 medlemmer, 100 ansatte. Ud over en stærk svømmeskole 

med stor bredde og mange tilbud, som undervises af veluddannede trænere, så tilbyder klubben også konkurrence-

svømning, kunstsvømning og vandpolo på konkurrence- og eliteniveau med ambitioner om internationalt niveau. 

Vi har et stærkt samarbejde med Dansk Svømmeunion og Odense Kommune med fokus på talentudvikling og at skabe 

et stærkt træningsmiljø med fokus på mental sundhed. Ligesom Odense er en by rig på vækst og initiativ i disse år, så 

har H2Odense også store ambitioner og ønsker at blive landets bedste klub lige i midten af Danmark.  

Vi søger en elitetræner med flair for talentudvikling og som brænder for at træne og skabe drømme for vores dygtige 

årgangssvømmere. Alle forudsætningerne for at udvikle svømmerne og skabe resultater på højeste niveau er til stede i 

Odense, herunder en partnerskabsaftale med Dansk Svømmeunion og Odense Kommune. 

Vi kan tilbyde dig et super spændende job, hvor du bl.a. 

• Leder og planlægger den daglige træning på 2. holdet, samt deltager i træningen på 3. holdet. 

• Har tæt samarbejde og sparring med både cheftræneren andre trænere i konkurrenceafdelingen for at un-

derstøtte gode overgange mellem holdene. 

• Deltager i stævner og træningslejre. 

• Udfører administrativt arbejde i forbindelse med ovenstående. 

• Bidrager til udviklingen af både svømmere og klubben som helhed. 

• Sikrer den svømmefaglige røde tråd for træningen op gennem konkurrenceafdelingen. 

• Deltager proaktivt i trænersamarbejdet på tværs af hele konkurrenceafdelingen. 

• Er med til at sikre en god progression mellem holdene. 

• Har fokus på det hele menneske og vil arbejde for god mental sundhed 

• Sætter pris på et arbejdsmiljø baseret på anerkendelse og udvikling. 

Vi tænker at 

• Du har en dokumenteret ”track record”, som svømmetræner på mindst topniveau for årgangssvømmere. 

• Du har erfaring med at bringe svømmere frem til nationale mesterskaber, samt at du opfylder betingelserne 

for licens til DÅM. 

• Du har flair for talentudvikling og kan indgå aktivt i svømmernes, trænerteamets og konkurrenceafdelingens 

udvikling. 

• Dine værdier vil matche klubbens, og du vil tilgå dem med bl.a. ærlighed, ansvar, passion og entreprenørskab. 

• Du er energisk og vil skabe et positivt træningsmiljø, hvor trænere og svømmere medskaber glæde og moti-

vation. 

• Du tror på at hjørnestenene i elitesvømning inkluderer teknisk beherskelse, respekt, tillid og åben kommuni-

kation.  

Hvis det er dig, så send os din ansøgning og CV, og sæt nogle ord på din træningsfilosofi. Finder vi det rigtige match, så 

tilbydes du en fast fuldtidsstilling med fleksible rammer og løn efter kvalifikationer, og vi behandler naturligvis alle 

henvendelser fortroligt. Tiltrædelse 1. august eller snarest muligt derefter.  

Ansøgning inkl. bilag sendes til formand@h2odense.dk senest d. 25. juni 2020. Uddybende information kan fås ved 

henvendelse til formand Kasper Hallenborg (formand@h2odense.dk eller 21356256). 

De bedste hilsener 

H2Odenses bestyrelse 
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