
 

 

Esbjerg Svømmeklub søger træner med udviklings ansvar  
 

Da vores nuværende træner for juniorerne har valgt at tage næste step i sin karriere, er der nu en 

spændende mulighed for at blive en fremtrædende del af Esbjerg Svømmeklub. Lyder ansvar for træning af 

klubbens juniorsvømmere og talentudvikling spændende – så kunne denne stilling være noget for dig! 

 

Dig som person 

 

Vi søger en profil der er autentisk som person og nærværende, har et naturligt drive til at opgaverne du 

bliver stillet, samtidig sørger du for at udvikle dig som træner og person. Du går op i udvikling og ser hele 

tiden nye måder at optimere tingene på. Du vil gerne lære, men også lære fra dig. 

 

Du har et stort fokus på, at folk trives i et konkurrencepræget miljø samt ser og forstår, at der er flere veje 

for de forskellige personer, som du kommer i daglig kontakt med. Det er naturligt for dig at ville vinde, 

samtidig med, at du ved, at der er forskellige måder at vinde på. 

 

Opgaver og stillingen 

 

Du bliver hovedansvarlig for juniorgruppen i Esbjerg Svømmeklub og deltager i alle aktiviteter med gruppen 

både i klubregi, men også i landsholdssammenhænge. 

 

Herudover vil dine opgaver være: 

• Sæsonplanlægning 

• Planlægning, gennemførelse og evaluering af daglig træning 

• Deltagelse i stævner og på træningslejre 

• Talentudvikling i samarbejde med klubchefen 

• Deltagelse i relevante eksterne arrangementer og kurser (Esbjerg elite, Svøm mm.) 

• Deltagelse i interne arrangementer (klubarrangementer, trænermøder mm.) 

 

Vi har stort fokus på at skabe de bedste rammer for vores trænere, hvorfor der vil være et minimalt 

administrativt arbejde i stillingen. Der vil desuden være fast aktiv sparring med elitetræneren og 

klubchefen. 

Du vil ligeledes have mulighed for at blive direkte involveret i et af Danmarks stærkeste seniormiljøer, da 

du ugentligt skal stå på kanten hos senior holdet, hvor du er ansvarlig for afviklingen af træningen.  

 

Jobbet er ikke et 8 – 16-job, hvilket du er bekendt med, da du kender rytmen i en forening. Der er til 

gengæld masser af udfordringer, en stor grad af frihed og selvstændigt ansvar. 

 

Der er tale om en fuldtidsstilling. 

  



 

 

Om Esbjerg og Esbjerg Svømmeklub 

 

Esbjerg er Danmarks 5. største by og i stor udvikling. Der er et driftigt erhvervsliv og et væld af muligheder, 

både socialt, men også aktiviteter og byliv. Esbjerg har ligeledes en af Danmarks bedste sportslige 

infrastrukturer, som gør Esbjerg til en attraktiv sports by med eliteidrætsordning, sportscollege og flere 

store uddannelsesinstitutioner. Byen har et bredt udsnit af kulturelle tilbud og så ligger den smukt placeret 

ved Vesterhavet. 

Esbjerg Svømmeklub er Sydvestjyllands største og førende svømmeklub med ca. 2500 medlemmer og 

med ambitioner om at blive endnu flere. I vores vision indgår et fokus på at bidrage til folkesundheden 

ved at bevæge sig, at lære alle børn og unge at svømme samt at skabe resultater på både nationalt og 

internationalt niveau. Klubben er velorganiseret og veldrevet med et stort engagement fra medlemmer 

og forældre samt en god opbakning fra kommunen. Der er aktiviteter i syv haller heriblandt 

Svømmestadion Danmark, og der rådes over eget kontor/klublokale nær svømmestadion. Esbjerg 

Svømmeklub er organiseret med et elite- og et bredde-/undervisningsspor, hvor der i hvert område er 

ansat ansvarlige trænere, en breddechef samt en klubchef på fuldtid. Herudover er der ansat en deltids 

administrativ medarbejder. 

Vi mener, at vi har super optimalt rammer for bæredygtig talentudvikling og elitesvømning. 

Vi har svømmere på højeste nationale plan og vi har tradition for at være repræsenteret ved 

landsholdsaktiviteter og stævner. Du får dermed solide muligheder for at udvikle talenter i optimale 

rammer.  

 

Dansk Svømmeunion har indgået en partnerskabsaftale med klubben, som talentudviklingsklub i 

samarbejde med Esbjerg Kommune. 

 

Vi søger en stor mangfoldighed i vores trænergruppe, for at kunne udvikle den enkelte svømmer mest 

optimalt, hvorfor vi har trænere med et naturligt stort drive for svømningen. 

 

 

Ansøgning 

 
Skriftlig ansøgning sendes til klubchef, Martin Duedal, på mail: klubchef@esbjergsk.dk 
  
Eventuelle spørgsmål til samme på tlf. 22 73 69 64 
 
Ansøgningsfrist 15. juni 2019 – vi holder løbende samtaler. 
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