Thisted Svømmeklub søger cheftræner.
Thisted Svømmeklub har de senere år arbejdet målrettet på at løfte niveauet på alle klubbens K - hold.
Baggrunden for dette skyldes i høj grad samarbejdet med en cheftræner, der virkelig har ambitionerne om at
løfte niveauet yderligere hos både sig selv, K - svømmerne og klubben.
Thisted Svømmeklub har tidligere udviklet og skabt særdeles kompetente cheftrænere. Vi er nu parate til at
skabe rammerne for en ny.
Forventninger:
• Sportslig ledelse og koordination med eget trænerteam i k-afdelingen.
• Sparring og talentudvikleransvar med svømmeskolekoordinator og de øvrige trænere i klubben.
• Koordination af sæsonplansaktiviteter i samarbejde med stævne og konkurrenceudvalg.
• Kommunikation med svømmere og forældre om træning og stævner.
• Systematisk arbejde med videreudvikling af unge konkurrencesvømmere –
i samarbejde med klubbens øvrige trænere, svømmeskolen og bestyrelse.
• Du har flair for talentudvikling og kan indgå aktivt i svømmernes, trænerteamets og
konkurrenceafdelingens udvikling.
• Du er energisk og vil skabe et positiv træningsmiljø, hvor trænere og svømmere medskaber glæde og
motivation.
• Du tror på, at hjørnestenene i elitesvømning inkluderer teknisk beherskelse, respekt, tillid og åben
kommunikation.
Thisted Svømmeklub tilbyder:
• Stor talentmasse af K – svømmere (ca. 70 svømmere) med højt nationalt niveau.
• Dygtige og energiske K - trænere og instruktører.
• Et yderst velfungerende netværk af ledere og frivillige og en stor forældreopbakning.
• Et konstruktivt samarbejde med såvel bestyrelse som K – udvalg.
• Optimale træningsforhold(herunder Elite testcenter)
• Gode sociale rammer i form af stort klublokale og mulighed for eget kontor.
• God økonomi.
• Relevant efteruddannelse.
Stillingen er en fuldtidsstilling og suppleres med muligheden for træning af svømmere fra
Eliteidrætsklasserne. Løn efter kvalifikationer. Ansættelse på kontrakt. Alle henvendelser vil blive behandlet
fortroligt.
Henvendelser:
Hvis du synes ovennævnte lyder interessant, så fremsend en motiveret ansøgning til formand, Jesper Sander
Andersen, på e-mail jesper.sander@hotmail.com Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.
Vi gennemgår ansøgningerne løbende, og når vi finder den rigtige, slår vi til.
Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt formanden for K-udvalget, Odin Bach, på +45 6155 2761/
odin.bach@mail.dk
_______________________________________________________________________________________
Thisted Svømmeklub blev etableret i 1975 og blev i 2014 udpeget som Elitesatsklub for svømning, i Thisted
Kommune, som en del af kommunens Eliteidrætspolitik. Der er ca. 700 medlemmer, hovedsageligt børn og
unge.

