
 

Værløse Svømmeklub søger en deltids 
cheftræner til konkurrenceafdelingen 
 
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 50 er aktive konkurrencesvømmere i alderen 8-16 år fordelt 
på tre hold.  
 
Vi søger en dedikeret og engageret cheftræner for konkurrenceafdelingen til gennemsnitligt 
25 timer om ugen, som kan forestå træningen af klubbens førstehold, K1, i samarbejde med 
en assistenttræner, være den daglige leder for teamet i konkurrenceafdelingen og være 
ansvarlig for udviklingen af vores bedste svømmere i samarbejde med svømmeskolens leder 
og bestyrelsen i Værløse Svømmeklub.  
 

Ansvarsområder 

● Forestå træningen på K1 med svømmere i alderen 14-16 år 6 gange om ugen 
● Deltagelse i stævner og stævneplanlægning 
● Deltagelse i og planlægning af årlig udlandstræningslejr for K1 i foråret 
● Udarbejde målsætninger for holdene, målsætninger for svømmerne på K1 i 

samarbejde med den enkelte svømmer, sæsonplaner samt planlægge dryland- og 
svømmetræning på K1, tilpasset efter holdets sammensætning og den enkelte 
svømmers talent og ambitionsniveau 

● Daglig leder af konkurrenceafdelingen og dennes trænerteam på 6 trænere 
● Samarbejde med forældregruppen, Værløse Cup-udvalget og bestyrelsen om 

strategi og planlægning af aktiviteter 
 

Kvalifikationer 

● Du har erfaring med konkurrencesvømning enten som tidligere svømmer eller fra 
trænergerningen 

● Erfaring fra lignende stilling vil være en fordel 
● Du har evnen til at indgå i trivels- og præstationsfremmende relationer med 

teenagere, yngre børn samt kollegaer 
● Du skal kunne lede og arbejde som en del af et team 



● Du er positiv, ambitiøs, energisk og ikke bange for at tage fat og tage styring 
● Du er åben og villig til at udvikle dine og dit teams kompetencer som træner 
● En gældende trænerlicens vil være en fordel 
● Ansættelsen er betinget af en ren børneattest samt at du består den årlige 

livredderprøve  
 
Vi tilbyder 

● Mulighed for stor indflydelse på klubbens udvikling, særligt med fokus på 
konkurrenceafdelingen  

● Deltagelse i relevante kurser og videreuddannelse også i sammenhæng til din 
trænerlicens 

● En klub med en sund økonomi 
● Stor frihed til at lægge strategien for konkurrenceafdelingen, herunder hvordan du vil 

udvikle svømmerne, trænerne og konkurrenceafdelingens røde tråd. 
● En klub, hvor sparring og socialt samvær er i højsædet.  
● En klub med fast deltagelse ved Danske Årgangsmesterskaber samt Danske 

Juniormesterskaber. Klubbens konkurrencesvømmere er ambitiøse, elsker deres 
sport og ønsker at opnå de bedst mulige resultater inden for de rammer Værløse 
Svømmeklub har og kan tilbyde dem nu og i fremtiden. 

● Løn efter kvalifikationer. 
● Tiltrædelse pr. 1. august 2020 

 
 
For yderligere information, spørgsmål eller hvis du bare er nysgerrig og gerne vil høre mere 
om stillingen, så kontakt gerne vores nuværende cheftræner Iben Helstrup på 
ibenhelstrup@hotmail.com eller bestyrelsesformand Birgitte Holst på birholst@gmail.com.  
 
Ansøgningen sendes til bestyrelsen@vaerloesesk.dk senest 6. juli 2020. Der vil løbende 
blive afholdt samtaler. 


