Roskilde Svømning søger C-holdstræner
Vi søger en ansvarlig træner til Roskilde Svømnings C-hold. Stillingen er en deltidsstilling på 17 timer ugentligt.
Om os
Roskilde Svømning er en velorganiseret sportsklub med ca. 1000 medlemmer og mange frivillige kræfter. Vi har et
bredt udbud af hold på tværs af alle aldre og niveauer, og der er plads til alle i klubben i både bredde- og
elite/konkurrenceafdelingen.
Vi har fokus på trivsel og kvalitet, og vores dygtige medarbejdere og frivillige sikrer, at vi tilbyder høj kvalitet på alle
klubbens hold – lige fra babysvømning til elite og motionist.
I konkurrenceafdelingen har vi opdelt svømmerne på holdene A-B-C-D, og har ligeledes et hold til indslusning af nye
børnesvømmere i K-afdelingen, som vi kalder E-holdet.
Vi glæder os i særdeleshed til, at vi i den kommende sæson kan benytte Roskilde Badenes helt nye faciliteter og 50
meter bassin til vores svømmere.
Om Jobbet
Som ansvarlig C-holdstræner har du et tæt samarbejde med klubbens cheftræner og trænerteamet i K-afdelingen om
udvikling af konkurrencesvømmere i Roskilde Svømning.
Hovedopgaver:
•
•

Du forestår den daglige træning af klubbens C-holdssvømmere, herunder programskrivning,
sæsonplanlægning, målsætninger og udviklingsplaner.
Du varetager den primære kommunikation med forældre og svømmere på holdet, og er med til at udvikle
godt samarbejde med disse.

Du:
•
•
•
•
•

Er engageret og energisk i dit daglige arbejde
Du har flair for relationer og kommunikation med unge mennesker, samtidig med at du er en bevidst
rollemodel.
Brænder for at se forandring og fremdrift for dine svømmere
Har relevant erfaring og uddannelsesmæssig baggrund eller har ønske om at starte på
Børnetræneruddannelse eller Årgangstræneruddannelse
Er teamplayer og trives med foreningslivet og samarbejdet med såvel frivillige som forældre.

Hvis du vil høre mere om jobbet er du velkommen til at kontakte Roskilde Svømnings cheftræner Kenneth Nielsen på
telefon 2068 7518.
Ansøgning og CV sendes til kenneth@roskilde-svoemning.dk. Send gerne ansøgningen snarest muligt – vi behandler
løbende ansøgninger.

