Ledende konkurrencetrænere og trænere søges til Glostrup Svømmeklub
Glostrup Svømmeklub (GSK) søger ledende trænere og trænere til vores konkurrencehold med start ca. 1.
august 2019. Vi er en klub, der prioriterer to trænere på hvert hold, da det skaber bedre forudsætninger for
svømmerne.
Du vil indgå i et team, hvor I er to sportslige trænere på holdet. Den ledende træner på hvert hold vil have
ansvar for at den sportslige retning koordineres på teamet og mellem de 3 ledende trænere i K-afdelingen.
Det omfatter, bl.a. at sikre sammenhæng til svømmeskolen, kontakt til Vest Brøndbys konkurrencehold
samt opadtil mod VG17s cheftræner og ledende træner på H2. Der lægges vægt på, at den ledende træner
og træner begge tager ansvar for kort- og langsigtet planlægning og udførelse af den sportslige retning på
holdet.
Ledende træner: Har ansvar for at sikre en sportslig rød tråd nedadtil og opadtil i samarbejde med hele
teamet. Du vil typisk have ansvar for forældremøder/kontakt samt tage del i de fælles opgaver vedrørende
ansøgning om materialetilskud, booke træningslejre, stævnetilmelding mv. Du vil udover eget team indgå i
et større fællesskab med de 5 andre konkurrence trænere i GSK, overbygningen VG17, svømmere, forældre
og bestyrelse.
Træner: Du vil typisk kunne få tildelt ansvar for programlægning, stævnetilmelding, mødeafholdelse mv. Du
vil udover eget team indgå i et større fællesskab med de 5 andre konkurrencetrænere i GSK, overbygningen
VG17, svømmere, forældre og bestyrelse.
Info om holdene:
T1 er primært børnesvømmere (11-13 år) som træner 4-5 gange ugentlig samt deltage i stævner og
træningslejre. Her vil dine primære sportslige opgaver være at dygtiggøre svømmerne, i en balance af
hurtighed og teknik til oprykning i VG17 samt sørge for at de opnår mål som kravtider og personlige rekorder,
motivere svømmerne til at gøre deres bedste og være stolte af dem selv, samt arbejde på at alle svømmere
udvikler sig det bedste de kan som hele mennesker.
T2 er vores mellemste gruppe af svømmere (9-11 år) som træner 3 gange ugentlig samt deltage i stævner og
træningslejre. Her vil dine primære sportslige opgaver være det tekniske arbejde omkring svømningens
stilarter samt at motivere svømmerne til at tage medansvar for udvikling, læring og troen på dem selv. Her
arbejdes der også på at svømmerne udvikler sig det bedste de kan som hele mennesker.
T3 er de yngste konkurrencesvømmere (7-9 år) som træner 2 gange ugentlig samt deltage i stævner og
træningslejre. Her er de primære sportslige opgaver at fastholde svømmerne (og familien) til at blive
konkurrencesvømmer. Derudover arbejdes der på at lære alle stilarter, samt at kunne svømme efter FINAS
regler. Leg og interesse er en vigtig del af træningen.
Vi søger dig som:
• kan se talentet i alle svømmere
• Kan udvikle svømmere sportsligt og personligt
• Vil arbejde med anerkendelse, udvikling, fællesskab og motivation
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•

Systematisk vil arbejde med videreudvikling af unge konkurrencesvømmere – dette i samarbejde med
klubbens øvrige trænere og bestyrelse

Vi forventer at du:
• Har erfaring som svømmetræner
• Engagerer dig og tager medansvar for det sportslige og sociale på holdet
• Er en god rollemodel
• Samarbejder med bestyrelsen, svømmere, forældre og de øvrige konkurrencetrænere
• Er mødestabil
Vi tilbyder:
• Muligheder for at udvikle samt påvirke arbejdet i konkurrenceafdelingen
• Sparring i et større fællesskab af andre trænere, bestyrelse mv
• Løn efter satser for konkurrencetrænere, samt støtte til videre uddannelse og dygtiggørelse som træner
Al vandtræning og drylandtræning sker i Glostrup Fritidscenter. Drylandtræningen er placeret umiddelbart
før hver vandtræning. Herudover kommer der stævner, møder og træningslejre, samt en forventning om at
der laves fælles sociale arrangementer til styrkelse af sammenhold og kammeratskab. Yderligere forventes
det at konkurrencetrænere samarbejder med klubbens svømmeskole for at sikre sammenhængskraften på
tværs af alle hold. Sæsonplanen og det overordnede træningskoncept udarbejdes i fællesskab med de øvrige
konkurrencetrænere, VG17 retningslinjer samt klubbens konkurrenceudvalg.
GSK er en velfungerende og traditionsrig svømmeklub på Københavns Vestegn. Vi er en svømmeklub med
ca. 50 konkurrencesvømmere i alderen 7-13 år, fordelt på 3 konkurrencehold. Derudover indgår klubben i
startfælleskabet VG17, hvor vores dygtigste konkurrencesvømmere fra årgangsalderen og ældre træner. GSK
er en klub med tradition for bredde, fællesskab og muligheder.
Har du lyst til at være en del af holdet i GSK og være med til at finde og udvikle nogle af fremtidens
svømmestjerner, så send en ansøgning med:
• Oplysninger om din baggrund samt beskrivelse af din erfaring som træner/svømmer.
• Hvilket hold du ser dig selv som træner på - herunder om du søger ledende træner eller træner.
Du er meget velkommen til at kontakte Josephine Ahm-Jantzen (61603639)/ josephine.ahmjantzen@gskswim.dk) fra GSKs konkurrenceudvalg hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfrist: den 16. juni 2019 eller snarest muligt på e-mail: josephine.ahm-jantzen@gskswim.com.
Ansøgninger behandles løbende.
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