Herning Svømmeklub søger en ny Førsteholdstræner
Herning Svømmeklub er en klub i rivende udvikling og vi søger derfor en Førsteholdstræner til
start 1. august 2021, som kan fortsætte og styrke udviklingen.
Vi er en klub med ca. 1100 medlemmer, hvoraf ca. 75 svømmer i en hastigt voksende
konkurrenceafdeling, der de seneste år har oplevet en tilsvarende udvikling i svømmernes niveau.
Herning Svømmeklub drives i et tæt samarbejde mellem en velfungerende forældrebestyrelse,
Klubchefen, frivillige forældre, timelønnede instruktører og konkurrencetrænere.
Som Førsteholdstræner skal du være med til at udleve HSK’s mission om at udvikle mennesker i et
sundt miljø båret af kammeratskab, træning og dedikation.
Førsteholdstrænerens primære opgave er at varetage træningen af klubbens førstehold, HSK 1, og
samtidig være en integreret del af konkurrenceafdelingen, så der sikres en rød tråd og balanceret
talentudvikling på alle holdene. Førsteholdstræneren vil også være samarbejds- og
sparringspartner for de øvrige trænere i konkurrenceafdelingen. Førsteholdstræneren referer til
Klubchefen.

Ansvarsområder
•
•
•
•
•
•
•
•

Du forestår den daglige træning af HSK 1, herunder programskrivning, sæsonplanlægning,
målsætninger og udviklingsplaner.
Du samler, styrer og driver talentudviklingen i Konkurrenceafdelingen.
Du sparrer og udvikler med de andre trænere, Herning Elite og Klubchefen.
Du deltager i arrangementer relevante for konkurrenceafdelingen som fx workshops,
klubaftener, forældremøder osv.
Du varetager den primære kommunikation med forældre og svømmere på HSK 1, og er
med til at udvikle godt samarbejde med disse.
Du planlægger, organiserer og deltager i stævner og træningslejre.
Du er med til planlægningen 2-3 årlige hjemmestævner
Mulighed for at forestå Talentklassernes træning.

Kvalifikationer
•
•
•
•
•

Du har erfaring og drivkraft som konkurrencetræner med en positiv og anerkendende
trænerstil.
Du er motiveret af at udvikle ikke bare den enkelte svømmer, men også hele
konkurrenceafdelingen og klubben.
Du har flair for relationer og kommunikation med unge mennesker, samtidig med at du er
en bevidst rollemodel.
Du brænder for at motivere, inspirere og udvikle konkurrencesvømmere til at nå nye
højder både teknisk og personligt.
Du har Årgangstræneruddannelsen eller højere. Har du ikke denne skal du være villig til at
tage den.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En klub med et kæmpe udviklingspotentiale.
Mulighed for at sætte sit eget præg på og være involveret i udviklingen af
konkurrenceafdelingen.
Nogle af landets bedste faciliteter.
En flok motiverede, dygtige, passionerede og glade svømmere.
Et godt og givtigt samarbejde med Klubchefen, Herning Elite, bestyrelsen og andre
instanser omkring os.
Gode værdier hvor passion, glæde og ambition finder sin balance sammen.
En social og dygtig trænerstab, hvor sparring, udvikling og socialt samvær går hånd i hånd.
Videre- og efteruddannelse efter nærmere aftale.
Mulighed for at sammensætte en stilling efter ønsker og kvalifikationer.
Løn efter kvalifikationer

For yderligere informationer om stillingen, spørgsmål eller andet, kontakt Klubchef Kaspar
Pedersen på kp@herningsk.dk eller 30 43 10 42.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021.
Ansættelsestype: Fastansættelse
Tid: Sammensættes efter ønsker og kvalifikationer med mulighed for fuld tid.
Ansøgninger og CV sendes til kp@herningsk.dk
Ansøgningsfrist: Snarest muligt, da samtaler afholdes løbende.

