Holstebro Svømme Club søger årgangstræner
HSC søger ny årgangstræner – tiltrædelse 1. november 2017 eller snarest muligt.
Da vores årgangstræner er gået hen og blevet cheftræner, søger vi en ny årgangstræner til vores dygtige
årgangssvømmere.
Vores nye årgangstræner er ambitiøs på vegne af både svømmerne og sig selv. Det er noget som vi sætter stor pris
på. Så derfor skal det at være svømmetræner være noget du brænder for. Du har måske selv svømmet på
konkurrenceplan, eller gået vildt meget op i svømning i nogle år. Du tænker hele tiden på, hvordan man kan blive
bedre og hurtigere i vandet.
Kommunikation vil være et afgørende emne i ansættelsesprocessen. Du skal arbejde med børn og unge i en alder,
hvor de udvikler sig rigtig meget både fysisk og mentalt. I skal være sammen mange timer, så vi lægger stor vægt på,
at du kan være en god og respekteret rollemodel, at du har en veludviklet empati og et godt instinkt for, hvornår man
trænger til en trøstende skulder eller et venligt skub. Du vil også få et tæt samarbejde med forældre og frivillige i
klubben, som vil gøre sit bedste for at hjælpe dig og svømmerne.
Som årgangstræner får du det faglige ansvar for at udarbejde træningsprogrammer til vores årgangshold. I
samarbejde med vores cheftræner, og en håndfuld deltidsansatte hjælpetrænere. Du får samtidig et tæt samarbejde
med klubbens breddeansvarlige, både i forhold til den praktiske afvikling af træning og ikke mindst for at sikre en
faglig rød tråd fra den første svømmeundervisning til elitesvømning på højt plan.
Holstebro Svømmeclub tæller cirka 1000 medlemmer. Cirka 3/4 er børn i børnehave- eller indskolingsalderen, der er
ved at lære at svømme. Vores eliteafdeling tæller cirka 70 børn og unge, fra talenthold til A-hold.
Svømmehallen er opført i 1996 og har et 50 meter-bassin og et lille undervisningsbassin til børn. Den nuværende
lejekontrakt udløber om tre år, og kommunen har lagt op til en større modernisering eller måske opførelse af en helt
ny svømmehal. Du kan være med til at præge processen og dermed være med at designe dine fremtidige rammer.
HSC har sit eget fitness-rum, og vi har 2 fysiske trænere, som forestår dryland-træning i samarbejde med
cheftræneren og årgangstræneren.
Holstebro Kommune er Team Danmark-eliteidrætskommune. Gennem den selvstændige institution Holstebro
Elitesport og Sportsakademi støtter kommunen lokal talentudvikling inden for en række prioriterede idrætsgrene,
blandt andet svømning. Det betyder, at svømmere får hjælp til at balancere skole og idræt, og Holstebro Elitesport
yder omfattende støtte til kompetenceudvikling for trænere og stiller også gode faglige netværk til rådighed.
Holstebro er kendt for at være en mangfoldig kulturby med et levende studiemiljø, Danmarks flotteste gågade med
hyggelige caféer og smuk natur både i byen og hele vejen rundt om os. Det er trygt og billigt at bo her, og vi kan
eventuelt hjælpe dig med at søge bolig. Har du familie, hjælper vi også gerne med at finde job, studieplads,
daginstitution, skole osv. Læs lidt om byen på www.studiebyholstebro.dk
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Vi forventer, at du kan tiltræde 1. november 2017 – eller snarest muligt derefter.
Stillingen er på fuld tid, og du vil blive ansat efter reglerne i funktionærloven.
Arbejdstiden er typisk inden for tidsrummet kl. 15 – 20 på hverdage samt deltagelse i stævner, som ofte
afvikles i weekenden. Derudover er der morgentræning fire dage om ugen.
Du forventes også at tilrettelægge og deltage i forældremøder.
Træning og undervisning foregår i Holstebro Badeland, hvor svømmeklubben også har eget fitnessrum og
klublokaler.
Holstebro Svømmeclubs konkurrenceafdeling baserer sig på principperne i aldersrelateret træningskoncept
(ATK), som er udviklet af Dansk Svømmeunion.
Ansættelse er betinget af, at Holstebro Svømmeclub kan indhente en ren børneattest på dig, og at du enten
har bestået livredderprøven, eller at du vil være i stand til at bestå livredderprøven snarest muligt efter
tiltrædelse.

Ansøgning sendes til klubbens formand så hurtig som muligt via e-mail:
Holstebro Svømmeclub
Att: Formand Troels Iversen (e-mail: formand@hsc-holstebro.dk)
web: www.hsc-holstebro.dk
Har du spørgsmål, så kontakt formand Troels Iversen, tlf. 29 66 31 02.

