
 

 

                 Første- og andetholdstræner  
søges til Frederiksværk svømmeklub (FSK). 

Frederiksværk svømmeklub søger en træner til vores 1. og 2. hold K1 + K2, fra den næste sæson, som 

starter august 2019. 

Frederiksværk er en svømmeklub, som ligger i det skønne Nordsjælland.  

Vi er i øjeblikket i en rivende udvikling i svømmeskolen og vi har gode svømmeskoletrænere og 

svømmeholdene kan vi næsten melde alt udsolgt på. 

Svømmeklubben har pt 424 antal aktive svømmere. 

Hvad har vi: 

Et K1 + K2 hold som til stadighed udvikler sig, men som gerne vil mere med din faglighed, erfaring og 

interesse. K1 + K2 holdene træner sammen og 

 der er pt. i alt 17 svømmere på disse hold. 

Vi har et talenthold + K3 hold med en god og energisk træner og dygtige hjælpetrænere og 27 glade 

svømmere. 

Vi har også et helt fantastisk hold forældre, der bakker op omkring alt, lige fra officials- og holdledertjanser, 

deltager i bestyrelses- og udvalgsarbejde i fx aktivitets, 

 og sponsorudvalg, forældrene bager også boller, kager og kommer med kantmad til stævner og 

arrangementer og hvad der ellers skal bidrages med, for at holde en konkurrenceafdeling kørende. 

Men nu mangler vi dig. 

Vi mangler dig til at træne vores K1 + K2 hold, da vores cheftræner Kim Skou stopper ved udgangen af 

denne sæson, da vores kontrakt med ham udløber.  

Hvad søger vi? 

Vi søger en 1. og 2. holdstræner, med senere mulighed for cheftrænerstilling. 



• En træner, der også vil samarbejde med svømmeskolen, så vi sammen kan skabe den røde tråd 

gennem svømmeklubben. 

• En træner der er faglig, tager ansvar og har ambitioner for svømmernes sportslige og personlige 

udvikling, men også en træner, der er et klubmenneske. 

• Vi søger en god, motiveret, ambitiøs og engageret træner. En træner, der kan udvikle børnene både 

fysisk og mentalt, men også en træner der kan samarbejde med såvel svømmere som forældre, da 

de er meget engagerede og vil yde et godt stykke arbejde for klubben. 

• Vi søger en træner, som også selv ønsker fortsat udvikling, hvilket vi som svømmeklub gerne vil 

understøtte. 

Har vi vakt din interesse og ønsker du at høre mere til jobbet, er du velkommen til at kontakte vores 

formand Pia Husted Rasmussen, mobil: 21 78 48 76, mail: husted.pia@gmail.com, som kan besvare 

eventuelle spørgsmål og vil kunne hjælpe dig med det videre forløb. 


