Trænere til konkurrenceafdelingen i Værløse Svømmeklub
Værløse svømmeklub har ca. 1.000 aktive medlemmer på årsbasis og vores konkurrenceafdeling
består af 18 aktive svømmere i alderen 8-16 år fordelt på to hold – et talent hold og et
årgangshold, hvor også de yngste juniorer er at finde.
Vi søger assisterende trænere til begge hold, til at udvikle vores konkurrenceafdeling, da det er en
afdeling i udvikling med høje ambitioner.
Du kan forvente:
-

Mulighed for at kombinere jobbet som træner med job eller uddannelse i dagtimerne
Gode forhold til at fremme konkurrencesvømning i Værløse Svømmeklub
En klub, der lægger vægt på uddannelse og erfaringsudveksling
En bestyrelse der lytter til dig og bakker op omkring konkurrenceafdelingen og dens behov
Tøj og sko til trænings- samt stævnebrug

Talentholdet
Som assisterende træner på talentholdet vil du skulle assistere den ansvarlige træner på holdet
med træningen af vores yngste talenter i klubben fra børnesvømmere til yngste
årgangssvømmere, i alderen 8-12 år. Det forventes at du følger klubbens sportslige linje. Holdet
træner 2 gange om ugen og der er planlagt træningslejr i påskeferien.
Du vil i samarbejde med den ansvarlige træner skulle være med til:
-

Fysisk og teknisk svømme- og landtræning af talentholdet
Programplanlægning
Udarbejde en individuel kursusplan for dig
Implementere en sportslig linje i konkurrenceafdelingen
Plukning af nye talenter til holdet fra svømmeskolen
Samarbejde med forældregruppen bl.a. omkring sociale aktiviteter

Vi forventer af dig:
-

Brænder for at lære fra sig og arbejde med børn i alderen 8-12 år
Har erfaring som træner eller som tidligere konkurrencesvømmer
Deltager i alle træningspas, planlagte stævner og træningslejre for holdet
Følger de retningslinjer, der bliver lagt op til fra bestyrelsen og den ansvarlige træner på
holdet
Besidder gode samarbejdsevner og kan indgå i en konstruktiv dialog med de øvrige
trænere

Årgangsholdet
Som assisterende træner på holdet vil du skulle assistere den ansvarlige træner på holdet i den
daglige træning af vores årgangs- og juniorsvømmere. Det forventes at du følger klubbens
sportslige linje, som der lægges op til af bestyrelsen og den ansvarlige træner. Holdet træner 4
gange om ugen, derudover er der planlagt træningslejr i påsken.
Du vil i samarbejde med de ansvarlige trænere skulle være med til:
-

Fysisk og teknisk svømme- og landtræning af holdet
Udarbejde en træningsplan herunder program- og stævneplanlægning
Samarbejde om skadesforbyggende træning
Bevare motivation og sikre glæden ved svømning
Udfærdigelse af en individuel kursusplan for dig
Implementere en sportslig linje i konkurrenceafdelingen
Samarbejde med forældregruppen

Vi forventer af dig:
-

Brænder for at lære fra sig og arbejde med børn og unge i alderen 12-16 år
Besidder gode samarbejdsevner og kan indgå i en konstruktiv dialog med de øvrige
trænere
Har en stærk trænerprofil eller selv har erfaring som konkurrencesvømmer
Deltager i alle stævner, træningslejre og sociale aktiviteter for holdet
Følger de retningslinjer, der bliver lagt op til fra bestyrelsen og den ansvarlige træner

Vi behandler ansøgninger løbende og ser gerne at du kan starte hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer.
Spørgsmål og ansøgningen til stillingerne kan rettes til bestyrelsen@vaerloesesk.dk , hvor du angiver,
hvilken stilling du er interesseret i.

