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Talentudvikler i Kolding Svømmeklub
Ønsker du at blive en del af noget større? Brænder du for at arbejde med unge talenter og evner du
gennem leg og udfordrende træning, at udvikle små nye talenter til at begå sig i sporten, så er du måske
vores nye talentudvikler?
Som Talentudvikler får du ansvaret for vores T5 & T4 hold og bliver en del at et trænerteam på 4
dedikerede trænere, der har ansvaret for vores konkurrenceafdeling.
Svømmeskolelen drives af klubbens Svømmeskoleleder, som du vil samarbejde med om oprykning til
konkurrenceafdelingen.
Kolding Svømmeklub har med ca. 1000 medlemmer og knap 100 år på bagen slået sig fast, som en
svømmeklub, der vil noget seriøst med svømning i Kolding. Ud af de 1000 medlemmer er der ca. 90
svømmere i konkurrenceafdelingen.
Vi samarbejder med Kolding Talent & Kolding Realskole og har pt. 16 svømmere på Talentlinjen i
Folkeskolen & Ungdomsuddannelserne i Kolding.
•

Vi kan tilbyde dig et alsidigt job - primært som træner for vores T5 & T4 hold 3-4 gange om
ugen (eftermiddage og weekend).
Vores T5 & T4 hold er klubbens nuværende 3. og 4. hold

Forventet arbejdstid er omkring 20 timer om ugen.
Vores nuværende konkurrenceafdeling består af 5 hold
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Dine arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•

Varetagelse af træningen for de ugentlige træninger, planlægning og udvikling af klubbens T4
& T5 hold
Sportslig ledelse og koordination/samarbejde med trænerteamet på T3
Sæsonplanlægning på begge hold
Deltagelse i stævner, træningslejre og sociale arrangementer
I samarbejde med Cheftræneren medvirker du til at udvikle Kolding Svømmeklub i en positiv
retning og fremme samarbejdet med Svømmeskolen yderligere

Personlige kompetencer:
• Du kan have erfaring med lignende stillinger fra et tidligere job og har evt. selv prøvet kræfter
med svømning på højt plan.
• Det forventes at du er fleksibel & god til at samarbejde via sparring med de øvrige trænere i
klubben.
• Det forventes at du kan motivere, opmuntre og coache svømmere og forældre.
• Det forventes at du er god til at kommunikere og planlægge.
• Det forventes at du trives godt i foreningslivet, og du er meget dedikeret og vedholdende.
Vi tilbyder:
• Kolding Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer.
• Ferie i overensstemmelse med ferieloven
• En klub der er i gang med noget stort
• Dygtige dedikerede svømmere
• En trænerstab, som lægger vægt på sparring og det sociale aspekt i at være en del af et team
• Samarbejde med svømmeskolen og forældre omkring oprykning

Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Er du er vores kommende Talentudvikler, så send os en ansøgning. Vi indkalder løbende til samtaler.
Send en ansøgning til konkurrence@koldingsk.dk og du vil høre fra os.
Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
Dennis Jespersen på tlf. 27281763 eller mail: dennis@koldingsk.dk
Følg os på Facebook https://www.facebook.com/koldingsvommeklub/
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