SSK - Svøm Slagelse Korsør søger årgangstræner
Svøm Slagelse Korsør søger årgangstræner med ansættelse snarest og senest fra den 1. januar 2023.
Kunne du tænke dig et alsidigt job, hvor du har mulighed for at være med til at forme udviklingen af Svøm Slagelse
Korsør? Så er stillingen som årgangstræner i Svøm Slagelse Korsør måske noget for dig?
Vi søger en person, der har passion for konkurrencesvømning, og som ønsker at være med til at udvikle klubben.
Som person skal du være ihærdig, initiativrig og samarbejdsvillig samt have de rette ambitioner på klubbens vegne.
Vi forventer, at du er en stærk kommunikator, da du kommer til at have en stor kontaktflade til forældre, klubbens
andre trænere og K-udvalget. Det er meget vigtigt, at du ser klubben som en helhed og ikke kun som en
konkurrenceafdeling. Vi tror på, at en god konkurrenceafdeling skabes gennem et solidt fundament og samarbejde
på tværs af de forskellige afdelinger i klubben.

Dine overordnede ansvarsområder er
●
●
●
●
●
●
●
●

Den daglige træning for 2. holdet og 3. holdet, der pt. tilbydes 4-6 træningspas om ugen.
Klargøre vores årgangssvømmere til juniorsvømmere.
Deltagelse i møder med K-udvalget 3-4 gange årligt.
Deltagelse i stævner og træningslejre.
Deltagelse i trænerteam-møder.
Sikre at der i samarbejde med cheftræneren spottes nye talenter fra Svømmeskolen.
Forældrekontakt og afholdelse af forældremøder.
Deltagelse i relevante interne samt eksterne arrangementer og kurser.

Vi søger en årgangstræner som
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Har Dansk Svømmeunions trænerlicens samt en relevant svømmefaglig uddannelse og erfaring, der matcher
klubbens sportslige ambitioner.
Har fokus på det hele menneske.
Formår at se, forstå og motivere den enkelte svømmer sideløbende med træning af dine hold.
Kan samarbejde med mange forskellige mennesker – frivillige, ansatte, idrættens organisationer og øvrige
samarbejdspartnere, herunder elitefællesskabet i Slagelse Kommune.
Kan arbejde selvstændigt og struktureret.
Er initiativrig, men også jordnær samt evner at følge opgaver til dørs.
Er udviklingsorienteret med henblik på at skabe resultater.
Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt med en anerkendende tilgang.
Er motiverende, udadvendt og imødekommende.
I tæt samarbejde med vores cheftræner kan stå for klubbens udvikling.

Om os
Slagelse Svømmeklub og Svøm Korsør fusionerede deres konkurrenceafdelinger i august 2019. En total fusion af de
to svømmeklubber blev gennemført i april 2020, så vi var klar til sæsonstart i august 2020. Vi blev med denne fusion
Slagelse Kommunes største forening med over 1755 medlemmer.
Konkurrenceafdelingen består af ca. 80 svømmere fra de yngste talenter og op til vores rutinerede 1. hold.
2. holdet og 3. holdet består af ca. 30 svømmere i alderen 10-15 år. Mange af svømmerne har kravtider til diverse
mesterskaber.
Slagelse Kommune er en eliteidrætskommune med Team Danmark, og konkurrencesvømning er blandt de fem
prioriterede sportsgrene i Slagelse Talent og Elite. Herunder, at en del af svømmerne er optaget i Slagelse Talent og
Elite, hvor de fleste har morgentræning tirsdag og torsdag i skoletiden.
Vi råder over to svømmehaller, med vandtider i både Slagelse og Korsør. Vi kan desuden tilbyde styrketræning i nær
afstand til Slagelse Svømmehal.
Vores trænerteam består ud over en cheftræner af en fastansat årgangstræner, som har ansvaret for 2. og 3. holdet.
Vi har fast træner på vores 4. hold og talenthold samt assisterende trænere. Klubben har også to fastansatte
svømmeskoleledere samt en bogholder.
Yderligere informationer om konkurrenceafdelingen kan findes på vores hjemmeside Svøm Slagelse Korsør

Vores ambitioner og målsætninger
Svøm Slagelse Korsør er en talentudviklingsklub, hvis primære sigte er at have gode og udviklende rammer, som kan
skabe årgangs- og juniorsvømmere på højt nationalt niveau og med den enkelte svømmers potentiale på længere
sigt for øje. På resultatsiden er medaljer ved DM junior målsætningen.
Vi ønsker at udvikle den enkelte svømmers sociale kompetencer gennem teambuilding og klubånd med henblik på
fastholdelse, men også med henblik på at udvikle vores svømmere, så de er klar til et eventuelt skift til andre
svømmemiljøer.
Vi er stolte af at være en del af Slagelse Talent og Elite og at være et vigtigt led i, at Slagelse Kommune forbliver en
Team Danmark kommune.
Vi har en partnerskabsaftale med Dansk Svømmeunion og Slagelse Kommune om at være en talentudviklingsklub.
Denne aftale løber foreløbigt frem til efteråret 2023.

Vi tilbyder:
●
●
●
●

Et selvstændigt job, hvor du er en vigtig brik i den fortsatte udvikling af Svøm Slagelse Korsør
konkurrenceafdeling.
At blive en vigtig del af et stærkt trænerteam.
Et udadvendt job med bred kontaktflade, hvor du selv er med til at forme jobbet.
En stærk organisation med frivillige, der bakker op om dine initiativer.

Løn og ansættelsesvilkår
●
●
●

Jobbet er en fuldtidsstilling.
Løn efter kvalifikationer.
Arbejdssted i det daglige er Slagelse og Korsør Svømmehaller.

Yderligere information og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 1. december 2022. Ansøgninger behandles løbende og fortroligt.
Ansøgning inkl. CV samt eventuelt andet relevant materiale sendes til cheftræner og konkurrenceafdelingens mails:
panos@svomsk.dk og k-udvalget@svomsk.dk
Spørgsmål vedrørende konkurrenceafdelingen og det sportslige rettes til vores engelsktalende cheftræner Panos
Christou på mail panos@svomsk.dk eller telefon til 7140 8525.

