
 
  

VAT Copenhagen søger en kompetent assisterende 
Eliteholdstræner 

 
Vil du være med til at udvikle nogle af landets bedste svømmere mod nationalt topniveau og videre 
internationalt? 
 
VAT Copenhagen søger en engageret og erfaren assisterende træner der kan hjælpe og sparre med 
vores cheftræner, Anders Jensen, på startfællesskabets Elitehold. Vi søger en træner til stillingen med 
start pr. 1/8 2019 og det er ca. 20-25 timer om ugen med mulighed for flere. 
 
VAT Copenhagen er et af landets største startfællesskaber bestående af moderklubberne: Swim Team 
Taastrup (STT), Albertslund Idrætsforening (AIF), Vallensbæk Idrætsforening 1939 (VI39) og 
Svømmeklubben MK31. 
VAT Copenhagen består af to hold: VAT Elite og VAT 2.  
VAT 2 modtager oprykninger fra tre ud af de fire moderklubber: STT, AIF og VI39.  
VAT Elite modtager oprykninger fra VAT 2 og MK31’s K1.  
VAT Copenhagens Elitehold består af svømmere fra alle fire moderklubber i alderen 15-25 år (Junior 
og senior svømmere.) Eliteholdet træner 8-9 gange i vandet, 3 styrketræninger og 3 drylandtræninger 
om ugen. 
 
Vi har et af landets bedste og største talentudviklingsmiljøer med et stærkt fagligt trænermiljø med 
en stærk kombination af fuldtids- og deltidsansatte konkurrencetrænere. 

Det vi forventer af dig: 
• Du har erfaring som træner for elitesvømmere på nationalt (DM-svømmere) og/eller 

internationalt niveau. 
• Du har de kommunikative færdigheder, der skal til for at kunne forklare og instruere unge 

mennesker i programmerne, tekniske færdigheder, samt evne og lyst til at samarbejde og 
indgå i et trænerteam, der arbejder tæt sammen. 

• Du har erfaring med god etikette på mails til forældre, trænere, bestyrelse osv. og påtager dig 
gerne opgaver med denne type kommunikation. 

• Du har engagement og en positiv indstilling til at kunne motivere og påvirke svømmerne 
positivt. Du har et øje for den enkelte svømmers motivation, trivsel og performance i vandet 
og brænder for optimering af disse faktorer. 

• Du har interesse i fortsat at udvikle dig som træner. 
• Du har erfaring med Microsoft Excel, Word og PowerPoint. 
• Du har erfaring med tilmeldingssystemerne www.svømmetider.dk og/eller Wingrodan 
• Du kan arbejde selvstændigt og være på kanten alene når Anders er til stævner med grupper 

af svømmerne eller til møder. 



 
  

• Du har erfaring med styrke- og drylandtræning 
 
Vi kan tilbyde: 
 

• Positive og seriøse svømmere med højt nationalt niveau – både på junior og senior plan. 
• Mange arbejdstimer hvis ønskes. 
• Deltagelse ved træningslejre i indland og udland. 
• Mulighed for læring ved selvstændigt arbejde og kurser. 
• Sparring med erfarne trænere som har eller har haft svømmere på landsholdet og til 

internationale mesterskaber både på junior og senior niveau. 
• Særlige ønsker til arbejdsopgaver kan imødekommes. 

 
VAT Elite træner primært i Bellahøj og i Taastrup svømmehal – men der kan forekomme enkelte 
træninger i både Vallensbæk, Albertslund og Amager. 
 
Dine arbejdsopgaver som assistent træner på VAT Elite vil være: 

• Hjælpe og sparre med cheftræner Anders Jensen til den daglige træning, herunder være 
særligt opmærksom på den enkelte svømmeres motivation, trivsel og perfomance. 

• Stå for udarbejdelse af styrketrænings programmer i samarbejde med Anders 
• Deltagelse ved stævner og træningslejre 
• Stå for udarbejdelse af programmer når det aftales 
• Arbejde administrativt, herunder kommunikation til forældre, bestyrelse, andre trænere m.m. 

i samarbejde med cheftræneren. 
• Deltage ved trænermøder, ca. 4-6 gange om året 

 
Vi søger en erfaren træner med godt humør, som kan skabe en god overgang imellem de to hold i VAT 
Copenhagen og ned til moderklubberne for både svømmere og forældre. I VAT Copenhagen lægger vi 
vægt på, at vi alle skal vise engagement og brænde for svømmesporten. Gør du det? Kan det høres og 
ses? Interesserer du dig for din egen udvikling og uddannelse inden for konkurrencesvømning? Så er 
du måske, den vi søger. 
 
Løn efter aftale og arbejdstimer. 
Samtaler holdes løbende og hurtigst muligt. 
 
Ønskes yderligere uddybelse af arbejdsopgaver bedes du venligst kontakte: 

• Anders Jensen: Telefon: 20 92 55 00. Mail: anders@vatswim.dk  
 
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.  


