
 

 

Ringsted Svømmeklub søger fuldtids Cheftræner 

Ringsted Svømmeklub er en velfungerende klub med et sundt økonomisk 

fundament. Klubben har i dag omkring 1.200 medlemmer fordelt med ca. 70 

svømmere i konkurrenceafdelingen og de resterende i svømmeskolen inkl. 

voksensvømmere. Målsætningen er at skabe et stærkt udviklingsmiljø med fokus på 

talentudvikling ned i de yngste årgange. Vi ser derfor vores cheftræner som katalysator og 

forventer et markant niveauløft for vores talenter de kommende år, startende fra de helt unge 

årgange i K afdelingen. 

Ringsted Svømmeklub søger pr 1. august 2020, cheftræner til klubbens konkurrenceafdeling. I den 

daglige træning har cheftræneren ansvaret for klubbens junior-/seniorsvømmere og skal samtidig 

fungere som daglig leder for klubbens øvrige K-trænere, som er årgangstræner, aspiranttræner, 

talenttræner og delfintræner. Cheftræneren skal sikre udviklingen af svømmeklubben sammen 

med trænerne i konkurrenceafdelingen, klubbens bestyrelse og forældre. 

Hovedopgaver:  

• Træne klubbens elitehold sammen med holdenes øvrige trænere og lede gennem andre. 

• Skabe sammenhæng mellem konkurrenceholdene i Ringsted Svømmeklub, med øget fokus 
på de største talenter. 

• Skabe sammenhæng mellem svømmeskole og eliteafdeling gennem tæt samarbejde med 
klubbens svømmeskoleleder. 

• Være daglig leder for K-trænere og sparringspartner for bestyrelse, K-udvalg og 
holdkoordinatorer. 

• Samarbejde med andre klubber, Dansk Svømmeunion og pressen. 

• Skabe positiv fokus og omtale af Ringsted Svømmeklub. 

• Skabe kontakt og samarbejde med andre klubber. 
 
Du:  

• Er teamplayer og trives med foreningslivet og samarbejdet med såvel frivillige som 
forældre.  

• Er god til at kommunikere i klare enkle budskaber  

• Er selvstændig, og formår at drive dig selv og lede gennem andre  

• Brænder for at se forandring og fremdrift for dine svømmere  

• Har relevant erfaring og uddannelsesmæssig baggrund  

• Erfaring med svømmetræning på minimum årgangsniveau. 

• Trænerlicens og dermed Årgangstræneruddannelsen er et krav. 
 
Vi kan tilbyde:  

• En konkurrenceafdeling med delfin-, talent-, aspirant-, årgangs-, junior- og seniorhold  



• Et stort rekrutteringsgrundlag i egen svømmeskole  

• Langbantræning udenbys & styrketræning i fitness center for relevante svømmere 

• Et fuldtidsjob, der udvikler dig både fagligt og personligt  

• Videre- og efteruddannelse efter relevant behov 

• Løn efter kvalifikationer 
 

Er du den person, vi søger, og ønsker du yderligere oplysninger eller uddybende information om 
stillingen, kontakt venligst Heidi Reynolds på 40977119 eller Jesper Grønnehøj 40337810  
 
Vi har brug for dig snarest muligt eller efter aftale, vi vil gerne have din ansøgning senest 12. Juni, 
Ansøgningen skal sendes til konkurrenceudvalget Heidi Reynolds, næstformand 
hbreynolds@hotmail.com eller Jesper Grønnehøj, kasser jesper.groennehoej@gmail.com   
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Der vil blive holdt samtaler løbende. 
 
Ringsted Svømmeklub, Teglovnsvej 46b, 4100 Ringsted - kontakt@ringstedsk.dk. 
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