
 

 Nyborg Svømmeklub søger trænere til at 

forstærke vores trænerteams i  

Svømmeskole og Konkurrenceafdeling  
 

 

I Konkurrenceafdelingen søges dygtige trænere: B-holdstræner og træner til talenthold. Desuden vil der være 

mulighed for at assistere på øvrige hold i konkurrenceafdelingen. Som B-holdstræner og assistent må du meget gerne 

have svømmeerfaring på DM-niveau eller trænererfaring fra konkurrencehold. Talentholdet søger træner med erfaring med 

undervisning af børn kombineret med svømmeteknisk viden. For alle stillinger gælder at du skal have fokus på svømmernes 

tekniske og sociale kunnen og deres langsigtede udvikling.   

Til Svømmeskolen søger vi engagerede svømmetrænere der med faglig dygtighed gennem inspirerende 

undervisning og med et smil på læben, kan lære børn, unge og voksne glæden ved vand og den nyttige evne at kunne 

svømme. Du skal have lyst til at arbejde med børn og udvikle dine kompetencer. Du har evt. erfaring med svømning eller 

undervisning f.eks. i andre sportsgrene.  Udover almindelige svømmeskolehold for børn og voksne hører vi også 

gerne fra dig, hvis du er interesseret i at undervise i livredning og Aqua fitness. 

Der kan være mulighed for kombinerede undervisning i både Svømmeskole og Konkurrenceafdeling. 

 

Den kommende sæson begynder 2. september for svømmeskolen og 12. august for Konkurrenceafdelingen.  

Nyborg Svømmeklub tilbyder:  

• Et givende fritidsjob hvor du arbejder med børn og unge og får mulighed for at præge deres fortsatte udvikling 

• Fleksible arbejdstider der kan kombineres med studie eller andet job 

• At blive en det af et fantastisk trænerteam med kompetente trænerkollegaer, som du kan udvikle dig sammen med. 

• Deltagelse i relevant uddannelse, herunder førstehjælpskurser og bassinprøve (livredderprøve)  

• Deltagelse i trænermøder og sociale arrangementer 

• Vi uddanner vores trænere både internt i klubben men også gennem DGI/Dansk Svømmeunions kurser  
 

 

 

 

Vi vil gerne have din ansøgning snarest muligt på job@nsklub.dk 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 

Er du interesseret eller har spørgsmål, kontakt:  

Svømmeskoleleder Nomi Mortensen  Cheftræner Morten Henriksen 
nomi@nsklub.dk, tlf. 30 20 23 12  morten@nsklub, tlf. 28 46 99 35 
 
 

 
 

Nyborg Svømmeklub er en veldrevet svømmeklub med ca. 1.100 medlemmer og et bredt udbud af svømmehold, fra de yngste på babyholdene 

til de ældste motionssvømmere. Langt de fleste af vores medlemmer er børn, der er ved at lære at svømme. Ud over svømmeskolen, har vi en 

velfungerende konkurrenceafdeling med ca. 100 svømmere fordelt på A, B, 2 C-hold og 2 talenthold.  

Vi holder til i Nyborg Svømme- og Badeland, der med sine fire bassiner, danner den perfekte ramme for Nyborg Svømmeklub. Badeland, som er 

et varmvandsbassin, børnebassinet (70 cm) samt to 25-meters bassiner, herunder et sportsbassin. Nyborg Svømme- og Badeland, ligger lige ved 

motorvejsafkørsel 45 Nyborg Øst og i gåafstand fra Nyborg Station. 
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