Svømmeklubben MK31 søger deltidsansat
Talentudvikler og Ansvarlig træner for K3
Svømmeklubben MK31 søger pr. 15/8 2018 en talentudvikler som samtidig skal være ansvarlig
træner for klubbens 3. hold (K3).
MK31 er en del af startfælleskabet med VAT Copenhagen som består af moderklubberne: VI39,
AIF, Taastrup og MK31.
MK31 er en stor svømmeklub med mere end 1500 medlemmer hvori ca. 1400 er medlemmer i
svømmeskolen. Klubben har 4 konkurrencehold som består af K1 – K2 – K3 og Talent.
Vi har derudover, i denne sæson, oprettet et aspirant pige og aspirant drengehold som fungerer
som bindeled mellem svømmeskolen og K-afdelingen. Vi har rekrutteret fra aspirantholdene til
talentholdet som er klubbens første konkurrence hold. Aspirant holdene deltager i udgangspunkt
kun i interne stævner (klubmesterskab og Choco Cup som er svømmeskolens ’julestævne’).
Dine arbejdsopgaver som talentudvikler vil bl.a. være følgende:
• Rekruttering fra svømmeskolen til aspirant pige og drenge i årgange der passer ind i vores
talentplan.
• Løbende overværelse af undervisningen i svømmeskolen med henblik på at kunne foreslå
oprykning til aspirantholdene.
• Al administrativt arbejde for de to aspiranthold (forældrekontakt – 2 årlige infomøder
m.m.).
• Overordnet ansvar for afholdelse af teknik dage og træningsstævner med Aspirant pige og
dreng, talent og K3.
• Hjælpe og samarbejde med den ansvarlig træner på Talent og Aspirantholdene i
forbindelse med sæsonplan og udarbejdelse af teknik planer. Evt. hjælp til tilmelding til
stævner for Talent holdet.
• Løbende sparring med både svømmeskoleleder og cheftræner vedrørende oprykninger fra
svømmeskole til K-afdelingen og konkurrenceholdene imellem.
• Samarbejde med cheftræner vedr. ideer og talentudviklingsplan for klubben.
• Overordnet ansvar for deltagelse i miniturneringer.
• Anslået arbejdstimer: Ca. 6-8 timer om ugen.
Dine arbejdsopgaver som ansvarlig K3 træner:
K3 træner 3 gange ugentlig i vandet + dryland. De deltager i 2 træningslejre om året (efterårsferien
og påskeferien) og deltager ved diverse stævner, primært på Sjælland.
•
•

Ansvarlig træner for K3 (børn i alderen 10 – 13 år). Herunder: Daglig træning og adm.
ansvar for klubbens K3. Hertil: Tilmelding til stævner, sæsonplan, teknikplaner,
forældrekontakt m.m.
Deltagelse i stævner og træningslejre med K3.

•
•
•

Deltagelse i trænermøder i K-afdelingen.
Samarbejde med cheftræner vedr. fælles tråd i K-afdelingen
Anslået arbejdstimer: Ca. 10 timer om ugen.

Vi ønsker en profil med erfaring indenfor talentudvikling og som tidligere har været eller er
svømmetræner. Stillingerne kan også søges separat, dvs. talentudvikler eller K3 ansvarlig træner.
Vi ser dog helst at ansætte en i en samlet stilling.
Løn efter aftale. Samtaler afholdes løbene.
Ønskes yderligere udbydelse af arbejdsopgaver m.m. ring til cheftræner Pernille Juel på telefon:
61 26 07 94.
Ansøgningsfrist senest 20/7.
CV og ansøgninger sendes på: mk31@mk31.dk

