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Træneruddannelses- og ATK-konsulent til dansk svømmesport 

Søger du nye udfordringer, der giver dig mulighed for at arbejde med 

træneruddannelser og aldersrelateret træning i svømning? Har du lyst til at bidrage til 

implementeringen af vores strategi ”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner” for 

dansk svømmesport? Så er en stilling som projektansat træneruddannelses- og ATK-

konsulent hos Dansk Svømmeunion måske noget for dig! 

Dansk Svømmeunion søger en træneruddannelses- og ATK-konsulent til en treårig 

projektstilling, som har til hensigt at løfte to centrale og integrerede indsatser i dansk 

svømmesport ved at:  

 Videreudvikle og styrke svømmesportens træneruddannelser gennem en 

revision af træneruddannelsens form og indhold, samt forbedre det faglige 

niveau på uddannelserne. 

 Øge videns- og kompetenceniveauet inden for talentudvikling, talentmiljøer samt 

målrettet og forsvarlig træning af børn og unge gennem projektledelse frem mod 

en opgraderet version af ”Aldersrelateret træning i svømning” og implementering 

heraf. 

Træneruddannelses- og ATK-konsulenten bliver en del af Dansk Svømmeunions 

Sportsafdeling. Arbejdssted er Dansk Svømmeunions administration i Idrættens Hus, 

ligesom der vil være national rejseaktivitet knyttet til stillingen. 

Følgende kvalifikationer og erfaringer vil vi vægte hos vores kommende kollega: 

 Relevant faglig baggrund inden for talentudvikling, talentmiljøer samt målrettet og 

forsvarlig træning af børn og unge.  

 Træneruddannelse på minimum niveau 3 (diplomtræneruddannelsen). 

 Erfaring med projektledelse samt struktureret og ansvarsbevidst arbejde frem mod 

konkrete resultater. 

 Dokumenterede gode samarbejdsevner med såvel professionelle som frivillige, og 

fleksibel i tilgangen til arbejdet i Sportsafdelingen. 

 Erfaring med klar og tydelig kommunikation, både mundtligt og skriftligt – også på 

engelsk. 

 

Stillingen er en fuldtidsstilling, og arbejdet omfatter blandt andet:  

 Undervisning og faglig koordinering af svømmesportens træneruddannelser (DIF 

trænerniveau 2-4). Både på hverdage og i weekender. 

 Projektledelse af videreudviklingen af svømmesportens træneruddannelser og en 

opgraderet version af ”Aldersrelateret træning i svømning”. 
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 Tæt samarbejde med Sportsafdelingens øvrige medarbejdere omkring drift- og 

udviklingsopgaver i dansk svømmersport.  

 Kommunikation med interessenterne inden for dansk svømmesport, samt 

koordinering og inddragelse af viden og praktisk erfaring fra eksempelvis 

klubmiljøer, andre specialforbund og eksperter fra Team Danmark. 

 Arbejde i en professionelt drevet afdeling, og samtidig være i stand til at forstå den 

demokratiske og foreningsmæssige baggrund som Dansk Svømmeunion bygger på. 

Vi tilbyder: 

 Spændende udfordringer i en stilling, hvor du har rig mulighed for at påvirke og 

udvikle dit eget arbejdsmiljø, samt bidrage til den overordnede udvikling i dansk 

svømmesport. 

 Arbejde i en professionel drevet organisation med fokus rettet mod svømning fra 

national til højeste internationale sportslige niveau.  

 Løn efter kvalifikationer med betalt firmapensionsordning og sundhedsforsikring. 

 Seks ugers årlig betalt ferie. 

 Fri telefon og internet.  

Stillingen ønskes besat snarest muligt.  

Der vil være tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer i 

forbindelse med ansættelsen. 

Ansøgningsfrist:  

Tirsdag den 19. december 2017, kl. 12:00. 

Du sender ansøgningen – inklusiv CV og relevante bilag – elektronisk til sportschef Lars 

Green Bach på mailadressen lgb@svoem.dk.  

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen hos sportschef Lars Green Bach på 

telefon +45 2920 6160 eller e-mail: lgb@svoem.dk. Alle henvendelser behandles 

fortroligt. 

Dansk Svømmeunion har cirka 185.000 medlemmer fordelt på 294 medlemsklubber og er et af dansk 

idræts største specialforbund. Unionen arbejder udover svømning også indenfor disciplinerne vandpolo, 

synkro, udspring og livredning – herunder også konkurrencelivredning og kystlivredning. I de senere år er 

også disciplinen åbent vand-svømning vokset markant i regi af Dansk Svømmeunion – med TrygFonden 

Christiansborg Rundt som det store flagskib. Hjemmeside: www.svoem.org og www.svoem.dk 
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