
Værløse	Svømmeklub	søger	trænere	til	nyoprettet	konkurrencehold	
	
I Værløse Svømmeklub er formålet under inspirerende rammer at tilbyde svømmeundervisning, 
konkurrencesvømning og motionssvømning samt andre aktiviteter i vand for alle aldre og på alle 
niveauer. Værløse Svømmeklub har ca. 1.000 aktive medlemmer på årsbasis, hvoraf 35 er aktive 
konkurrencesvømmere i alderen 8-16 år fordelt på to hold. 
 
Som led i klubbens målsætning om, at blive en konkurrencedygtig klub i dansk svømning har VSK 
fra sæson 2019/2020 oprettet et 3. konkurrencehold for at fremme og udbrede kendskabet til 
konkurrencesvømning i Værløse Svømmeklub. Vi søger derfor en ansvarlig træner og en 
assistenttræner til holdet. 
 
Holdet bliver bindeleddet mellem svømmeskolen og konkurrenceafdelingen, hvor svømmerne vil 
få kendskab til konkurrencesvømning. På holdet er fokus gennem en sjov, motiverende og lærerig 
tilgang at udvikle de fire stilarter, skabe et godt fællesskab og holdånd blandt børn i alderen 7-10 
år med fælles interesse og glæde for svømning.  
	
Om	jobbet:	vi	søger	en	ansvarlig	træner	og	en	assistenttræner	
	
Holdet træner tirsdag og torsdag i 1,5 time og har 4-6 stævner pr. sæson. Du kommer til at indgå i 
et ungt team med klubbens og din personlige udvikling i højsædet, hvor du vil være medansvarlig 
for træningen af klubbens yngste konkurrencesvømmere.  
 
Som ansvarlig træner vil 1-2 timer pr. uge være administrativt arbejde. Du vil skulle stå for 
udfærdigelse af sæsonplan i samarbejde med cheftræneren, planlægning af aktiviteter, kontakt 
med svømmere og forældre, udvælgelse af nye talenter fra svømmeskolen til holdet og forvaltning 
af holdets daglige træning.  
 
Om	dig	
	

• Du har erfaring med konkurrencesvømning enten som tidligere konkurrencesvømmer eller 
fra trænergerningen. 

• Du er udadvendt og anerkendende i din trænerstil. 
• Du er ansvarsbevidst og formår at arbejde i et team. 
• Du vil arbejde i Værløse Svømmeklub i minimum 1 år. 
• Du har lyst til at udvikle dig, opsøge ny viden og deltage i kurser. 

 
 

Værløse Svømmeklub giver mulighed for flere timer efter aftale og tilbyder løn der modsvarer 
jobbets indhold og dine kvalifikationer. 

Skal du være Værløse Svømmeklubs nye træner? Så send din ansøgning til cheftræner Iben 
Helstrup på ibenhelstrup@hotmail.com senest den 5. juni 2019, hvor du angiver hvilken stilling du 
er interesseret i.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger eller har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at rette 
henvendelse til cheftræneren. 


