VG17 søger primær assistenttræner til 1. hold.
I 2017 startede svømmeklubberne VEST Brøndby og Glostrup svømmefællesskabet VG17. Det er
overbygningen for de to klubber og består af et 1. hold (H1) for junior/senior og 2. hold (H2)
hovedsageligt for årgangssvømmere.
Til den kommende sæson søger vi 1-2 assisterende trænere til H1, som i det daglige har et team
ledet af holdets ansvarlige træner (undertegnede).
Vi søger en primær assistent til holdet der består af omtrent 50% seniorer og 50% juniorer fordelt
på 20+ svømmere.
Omfanget som assistent kan justeres – om det er oplagt for dig at være holdets eneste assistent
eller indgå et mindre antal gange om ugen skal ikke afholde dig fra at ansøge. Vi har øvrige
trænere der kan spille ind så der kan skabes en vis fleksibilitet, men den vi søger skal være den
primære.
Holdet har 9 ugentlige vandpas og vi er normalt to trænere på de 8 af dem.
Vi har størstedelen af vores ugentlige træninger på Nørregårdsskolen, der ligger i Brøndby. Vi
træner også 1-2 gange om ugen på langbane i Tåstrup og en enkelt i Islev bad, der ligger i Rødovre.
Startfællesskabet og vores to klubber er i gang med et spændende projekt med et længere
sportsligt sigte.
Har du lyst til at være en del af VG17 fællesskabet? Kan du se dig selv være en del af en gruppe
svømmere hvor nogen af dem er over 20 år?
Stillingen er en deltidsstilling – også selvom du skulle ønske at være med alle 8 gange om ugen.
Skulle du være i en position hvor du har brug for en større indtægt er det muligt at kombinere
med jobbet som svømmeskoleleder i Glostrup svømmeklub. De to jobs har dog ikke direkte noget
med hinanden at gøre.
Vi er bevidst om at du måske ikke selv er i en afklaret situation vedrørende dine forpligtelser uden
for svømning for nuværende – det er en del af gamet på nuværende tidspunkt på sæsonen – det
skal ikke afholde dig fra at tage kontakt.

Ansættelsesstart 1. august 2020
Vi har altid et åbent fokus på det rigtige match, og opfordrer derfor både den ”erfarne” kandidat
samt den unge på vej til at søge.
Løn efter kvalifikationer og aftale.

Ansøgning inkl. CV og kontaktoplysninger sendes snarest muligt pr. e-mail:
Thomas Lund
Cheftræner
thomasvg17@swimnews.dk
(+45) 20 19 64 61
Eventuelle spørgsmål forud for ansøgning kan tillige rettes til Thomas.

