Svømmeklubben Triton (Ballerup) søger en sportslig ansvarlig, der kan træne, udvikle,
skabe svømmeglæde og resultater for Tritons Junior og Senior Hold.
Den sportslige ansvarlige vil i tæt samarbejde med Årgangstræneren have ansvaret for den
svømmetekniske linje, som baserer sig på unionens aldersrelaterede træningskoncept
(ATK).
Du har ansvar, i samarbejde med Årgangstræneren, for:










Svømmernes og holdenes elitære svømmeudvikling.
Tilpasning af klubbens ”røde tråd” i samarbejde med Årgangstræneren,
svømmeskolelederen, samt bestyrelsen.
Bidrage til klubbens fællesskab og hjælpe til at skabe en helhed i klubben.
Sæsonplanlægning.
Målsætningssamtaler med vore Junior og Senior svømmere.
Den månedlige tilpasning og den daglige træning.
Stævnetilrettelæggelse og deltagelse.
Planlægning af træningslejre i samarbejde med vores K-udvalg.
Kommunikation til afdelingens forældre og svømmere.

Triton indgår som satsningsidrætsgren i Ballerup Kommunes Elitekommunesamarbejde med
Team Danmark, hvor konkurrenceafdelingen sammen med Forretningsudvikling indgår i
samarbejdet.
Triton ønsker fortsat at være repræsenteret i landsholdssystemet med en til flere svømmere
indenfor de forskellige årgange.
Klubben er via Team Ballerup inde i et større projekt på Junior og Senior niveau, som
omfatter en udvikling af det elitære miljø i Triton. Klubbens ambitionsniveau er således højt,
og der sigtes på, at Triton skal være stærkt på nationalt plan og skal kunne udvikle
svømmere på internationalt plan via Dansk Svømmeunion.
Vi forventer at du:
Personligt:
• Opleves som stærkt motiverende, udadvendt og imødekommende.
• Er faglig dygtig, ambitiøs og kvalitetsbevidst.
• Har lyst til udvikle klubben både elitært og nedefter via ”den røde tråd”.
• Er god til at kommunikere i en anerkendende tone.
• Er struktureret, moden og naturlig pædagogisk.
• Er pligtopfyldende og positiv.
• Er god til samarbejde.
Fagligt:
• Er synlig aktiv på bassinkanten og kan få svømmerne til at føle sig set, trænet og
anerkendt.
• Er entusiastisk omkring svømning og svømmetræning/-teknik.
• Har en solid konkurrence trænererfaring og relevant uddannelse (gerne
diplomtræneruddannelsen/ITA).
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• Kan arbejde med svømmeteknisk linje baseret på det aldersrelaterede træningskoncept
(ATK).
• Er i stand til at motivere og engagere svømmere på forskellige niveauer og alderstrin.
• Har gode samarbejdsevner og formår at indgå i forskellige relationer i samarbejde med
bestyrelsen og klubbens forskellige udvalg.
Tidsmæssigt:
• Kan være på bassinkanten alle ugens 5 hverdage samt lørdag.
• Kan varetage Junior og Senior holdets dryland og styrketræning, som en del af
arbejdstiden.
• Kan deltage i stævner, oftest i weekender.
• Kan deltage i træningslejre af 10-14 dages varighed og 1-2 træningssamlinger pr. år.
• Deltager i K-afdelingens arrangementer, forældremøder, sociale arrangementer og andre
relevante aktiviteter i klubben.
Vi tilbyder:
• Mulighed for at udvikle og træne nogle af de bedste Junior og Senior svømmere på
landsplan.
• Mulighed for at præge den fortsatte udvikling af Tritons samlede konkurrenceafdeling og
klubben generelt.
• Gode fysiske rammer for træning (land + vand) i Ballerup Idrætsby (50 m. bassin, 8 baner)
• Gode og spændende trænerkollegaer, der støtter hinanden.
• Blive del af en klub med en professionel og velfungerende organisation.
• Blive del af en klub, der er velanset i Ballerup Kommune og som bidrager til en kvalificeret
svømmetræning af byens borgere.
• Løn efter kvalifikationer.
Kunne du tænke dig at blive Tritons nye sportslige ansvarlig, samt træner for Junior og
Senior holdet, så lad os høre fra dig hurtigst mulig eller senest fredag den 20. april 2018.
Vi påtænker ansættelse senest 1. august 2018.
Yderligere oplysninger eller uddybende information kan fås af klubbens K-ansvarlig Michael
Rasmussen på tlf. 27 22 28 35 eller formand Mark Hinchely på tlf. 21 91 05 12.
Ansøgning, CV samt dokumentation for relevant uddannelse sendes til Michael Rasmussen
Triton Ballerup, på K-ansvarlig@tritonswim.dk
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