Assistenttræner til G1
Gentofte har fået flere dygtige senior-og juniorsvømmere. Vi søger derfor en
assistenttræner, som kan bidrage positivt til udviklingen på G1.
Jobbet indebærer:
• 8-10 ugentlige pas med G1 og evt. G2.
• Ansvarlig for stævneinfo og stævnetilmeldinger for G1
• Ansvarlig for træningslejr info for G1
• Planlægning af programmer, når den primære G1-træner er væk
• Deltagelse ved 1-2 stævner pr. måned.
• Deltagelse ved 1-2 træningslejre årligt
• Sparring med cheftrænerteamet omkring træningen på G1
Vi forestiller os, at du har 2 års erfaring som træner eller har en international svømmekarriere bag dig og ved,
hvad der kræves for at begå sig som svømmer på den internationale scene. Herudover ser vi gerne, at du har
følgende værdier:
•

•

•

Kvalitet og professionalisme
Vi vil gerne have en træner med en professionel tilgang til sit job, og som tror på kvalitet frem for
kvantitet i den daglige træning.
Stabilitet og anerkendende fællesskab
Vi vil gerne have en træner, som kan se sig selv i Gentofte Svømmeklub mange år frem og som kan
skabe et trygt og anerkendende fællesskab for svømmerne.
Faglighed og innovativ
Vi vil gerne have en træner, som tilstræber et højt fagligt niveau og har lyst til at være i en klub, som
konstant udvikler og forandrer sig.

Vi tilbyder
• En fuldtids- eller deltidsstilling med løn efter kvalifikationer
• Svømmere med internationalt udviklingspotentiale.
• En professionel ledelse bestående af en klubchef, et stærkt cheftrænerteam, svømmeskoleleder og
administration.
• Et godt arbejdsmiljø med kollegaer, der kæmper for at få det bedste frem i hinanden.
• Mulighed for på sigt at få betalt uddannelse f.eks. diplomtræneruddannelsen eller anden relevant
uddannelse.
• Gode faciliteter, som bliver endnu bedre indenfor de næste 3 år, hvor der bygges en ny 50m hal i
Gentofte.
Ansættelsen er pr. 1. August eller snarest derefter. Vi vil rigtig gerne have dig med på træningslejr i uge 31, samt
trænerseminar d. 31. august-1. september.
Sidste frist for ansøgning er d. 1. Maj. Vi behandler dog løbende ansøgningerne, så send hellere din ansøgning
før end senere. Du skal sende din ansøgning til klubchef@gentofteswim.dk
Skulle du have spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte klubchef Christian Toft
(klubchef@gentofteswim.dk/40147107) eller cheftrænerteamet Kasper Linddal
(kasper@gentofteswim.dk/20910330) og Christine Eilertsen (christine@gentofteswim.dk/51515758).
Vi ser frem til at høre fra dig!
Gentofte Svømmeklub

