
Helsingør Svømmeklub søger assisterende træner til klubbens K1-hold

Helsingør Svømmeklub er en af Nordsjællands største og mest moderne svømmeklubber med 2.500
medlemmer, hvoraf de 150 er konkurrencesvømmere. Vores konkurrenceafdeling er godt på vej mod
toppen af dansk svømning, og vi samarbejder tæt med Team Danmark, Dansk Svømmeunion samt
Helsingør Talent & Elite. Vi har et af landets bedste talentudviklingsmiljøer med et stærkt fagligt
trænermiljø med en stærk kombination af fuldtids- og deltidsansatte konkurrencetrænere.

Vi mangler en nysgerrig og talentfuld træner, der kan hjælpe vores cheftræner med at udvikle klubbens
bedste svømmere mod nationalt topniveau og videre mod nye højder. I klubben lægger vi vægt på, at vi
alle skal vise engagement og brænde for svømmesporten. Gør du det? Kan det høres og ses? Interesserer
du dig for din egen udvikling og uddannelse inden for konkurrencesvømning? Så er du måske, den vi søger.

Jobindholdet i overskrifter er:
 5-6 ugentlige træningspas og dertilhørende stævner samt træningslejre
 et tæt samarbejde med klubbens cheftræner omkring udvikling af svømmerne og holdet
 assistere med udvikling af K1-svømmerne til højeste nationale niveau
 give løbende input til klubbens langsigtede sportslige udvikling

Vi forestiller os, at du som minimum besidder flere af følgende kompetencer:
 Flere års erfaring fra konkurrencetrænerjob
 I gang med idrætsrelevant studie eller ønske om at begynde. Vi er indstillede på at give fleksibilitet

og finansiere svømmespecifik uddannelse
 Faglig interesse i at følge med i den seneste nationale og internationale svømmeudvikling.
 Gode kommunikationsegenskaber med svømmere og forældre

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, dog kan omfanget af timer tilpasses den rette kandidat.

Helsingør Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer.

Har du lyst til at blive en del af udviklingen i Helsingør Svømmeklub? Så send din ansøgning og CV til
formand for bestyrelsen Lars Heeno Rasmussen på bestyrelsen@svommeklubben.dk, og ring gerne på tlf.
20332359, hvis du har spørgsmål.

Du kan også kontakte cheftræner, Misja Klevstig, på misja77@gmail.com, hvis du har spørgsmål til jobbet.

Vi modtager gerne din ansøgning eller henvendelse hurtigt dog senest søndag 18. november. Vi holder
samtaler løbende.


