Viborg Svømmeklub søger en dygtig årgangstræner
Viborg Svømmeklub søger en træner til vores K2 hold, der består af 24-30 dygtige årgangssvømmere. Du skal
indgå i vores team af konkurrencetrænere og vil med reference til cheftræneren få ansvaret for K2. Du vil
derudover skulle løse træneropgaver på klubbens øvrige konkurrence hold.
Viborg Svømmeklub er en velfungerende klub, der har gennemgået en rivende udvikling de senere år. Vi har
omkring 1000 medlemmer og har ca. 110 svømmere i konkurrenceafdelingen. Vi satser målrettet på
konkurrenceafdelingen og er en satsningsklub under Viborg Elite.
Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En velfungerende konkurrenceafdeling med en stor talentmasse
Et K2 hold med engagerede og dygtige årgangssvømmere
4-6 ugentlige træningspas med K2, 2 årlige træningslejre og sæsonens stævner
Ugentligt træningspas med vores junior-senior gruppe
En stor engageret forældregruppe
Et deltidsjob, der udvikler dig både fagligt og personligt
Videre- og efteruddannelse efter behov
Indføring i Viborg Svømmeklubs succesfulde procesorienteret miljø, med mastery som
værdifundament
Heltidsstilling eller deltidsstilling efter aftale
Løn efter kvalifikationer

Vi forventer at du:
•
•
•
•
•

Har trænererfaring og gerne en træneruddannelse/relevant undervisningserfaring
Har et stort engagement og vil være med til at udvikle svømmerne
Har pædagogiske evner og er god til at motivere og engagere såvel trænerkollegaer som svømmere,
uanset alder
Kan samarbejde med såvel trænerkollegaer, svømmere som forældre
Bidrager positivt og er med at til at videreudvikle klubben

Kunne du tænke dig at være Viborg Svømmeklubs nye årgangstræner, så lad os høre fra dig.
Yderligere oplysninger eller uddybende information kan fås hos cheftræner Mia Duedahl på
miadp88@hotmail.com, tlf. 3027 2088 eller hos formand Peter Dalsgaard på
formand@viborgsvommeklub.dk, tlf. 2390 5602.
Vi har brug for dig snarest muligt, så send din ansøgning hurtigst muligt pr. mail til:
formand@viborgsvommeklub.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.
Viborg Svømmeklub

