Skal du være en del
af Gentofte Svømmeklub?
I Gentofte Svømmeklub vil vi have Danmarks bedste trænerteam. Vi har derfor fokus på din personlige udvikling, samt
hvordan du får succes både professionelt og privat. Vi er en klub, der er i konstant og forandring og udvikling, men hvor
fællesskab er en kerneværdi. Du har nu muligheden for at blive en del af dette.
Vi søger en træner, som får ansvaret for udviklingen af børnesvømningen i Gentofte Svømmeklub.
Du vil få ansvaret for følgende opgaver:
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭

Udarbejdelse af sæsonplan for G3 og G4
Planlægning og facilitering af den daglige træning for G3 og G4
Udarbejdelse af stævneinfo og foretage stævnetilmeldinger for G3 og G4
Planlægning af træningslejr for G3 og G4
Tydelig og klar kommunikationen med forældrene til svømmerne på G3 og G4
Koordinator for E47-stævnerne, som er et samarbejde ml. Herlev, Helsingør, Lyngby og Gentofte
Deltagelse ved 1-2 stævner pr. måned for G3 og G4
Du vil desuden være en del af oprykningsteamet, som er ansvarlig for oprykningen fra svømmeskolen til konkurrence
afdelingen

Vi forestiller os, at du brænder for svømning og er administrativ stærk. Du behøver ikke have flere års erfaring, men du skal
være villig til at lære og have et ønske om at udvikle dig. Herudover ser vi gerne, at du har følgende værdier:
￭ Kvalitet og professionalisme
Vi vil gerne have en træner med en professionel tilgang til sit job, og som tror på kvalitet frem for kvantitet i den daglige
træning.
￭ Stabilitet og anerkendende fællesskab
Vi vil gerne have en træner, som kan se sig selv i Gentofte Svømmeklub mange år frem og som kan skabe et trygt og
anerkendende fællesskab for svømmerne.
￭ Faglighed og innovativ
Vi vil gerne have en træner, som tilstræber et højt fagligt niveau og har lyst til at være i en klub, som hele tiden gerne vil
forny sig og gøre tingene smartere.
Vi tilbyder
￭ En fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer
￭ Pension og sundhedsforsikring
￭ En professionel ledelse bestående af en klubchef, teamleder for konkurrenceafdelingen, svømmeskoleleder og
medlemsadministration.
￭ Mulighed for at have sparring med en uddannet ITA-træner på kanten til næsten alle træninger i ½ år, h
 erefter
minimum 1 gang hver anden uge.
￭ Faglig sparring med sportspsykolog, fysisk træner og fysioterapeut
￭ Et godt arbejdsmiljø med kollegaer, der kæmper for at få det bedste frem i hinanden.
￭ Mulighed for på sigt at få betalt uddannelse f.eks. diplomtræneruddannelsen eller anden relevant u
 ddannelse.
￭ Kommer du langvejs fra, så prøver vi efter bedste evne at hjælpe dig med bolig
￭ Gode faciliteter, som bliver endnu bedre, da vi skal have ny svømmehal
Har vi vakt din interesse? Så send os en mail, hvor du svarer på følgende spørgsmål:
￭
￭
￭
￭

Hvad fandt du mest interessant ved denne stilling, og hvorfor søger du den?
Hvordan vil du beskrive din trænerfilosofi?
Hvad er din ambition for børnesvømningen Gentofte Svømmeklub?
Hvad betyder professionalisme for dig, og hvordan vil du vise dette?

Ansættelsen er pr. 1. august eller snarest derefter.
Sidste frist for ansøgning er d. 22. maj. Vi behandler dog løbende ansøgningerne, så send hellere din ansøgning før end
senere. Du skal sende din ansøgning til klubchef@gentofteswim.dk.
Skulle du have spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte klubchef Christian Toft
(klubchef@gentofteswim.dk / 40 14 71 07)

