Hovedstadens Svømmeklub er landets største idrætsforening, nu med tæt på 10.000 medlemmer. Vores vision er, at vi
udvikler os til at være nordens stærkeste og mest inspirerende svømmemiljø. Vi kalder det et nordisk fyrtårn for
svømmesporten. Vi er i alt 14 ansatte og mere end 220 timelønnede trænere. Konkurrenceafdelingen består af fire
fuldtidsansatte trænere og 10 deltidstrænere. Et trænerteam der varetager træningen af de ca. 150
konkurrencesvømmere fordelt på daglig træning i fire svømmehaller. Hele klubben arbejder hver dag benhårdt på at
skabe den forandring, der vil gøre, at klubben kommer til at indfri visionen - vi har rammerne og potentialet!

Assisterende træner til Elite 2 (junior)
[Ca. 40 % af fuldtidsstilling]

Vi har landets stærkeste talentudviklingsmiljø og nogle af landets største svømmetalenter på vej
ind på juniorholdet. Vi har et stærkt fagligt trænermiljø med fire fuldtidstrænere i hverdagen. Vi
mangler til sæson 2018/2019 en nysgerrig og talentfuld træner, der kan hjælpe vores juniortræner
med at udvikle klubbens største talenter til højeste europæiske niveau.
I klubben lægger vi vægt på, at vi alle skal vise engagement og brænde for svømmesporten. Gør du
det? Kan det høres og ses? Interesserer du dig for din egen udvikling og uddannelse inden for
konkurrencesvømning? Så er du måske, den vi søger.
Jobindholdet i overskrifter er:
 6-7 ugentlige træningspas og dertilhørende stævner og træningslejre
 assistere med udvikling af klubbens E2-svømmere til højeste nationale juniorniveau (top 3)
og til internationalt juniorniveau (top 16 i Europa)
 i samarbejde med trænerne for E2 assistere ved udførsel og analyse af test
 give løbende input til klubbens langsigtede sportslige udvikling

Vi forestiller os, at du som minimum besidder flere af følgende kompetencer:
 Flere års erfaring fra konkurrencetrænerjob
 I gang med idrætsrelevant studie eller ønske om at begynde. Vi er indstillede på at give
fleksibilitet og finansiere svømmespecifik uddannelse
 Faglig interesse i at følge med i den seneste nationale og internationale svømmeudvikling.
 Gode kommunikationsegenskaber med svømmere og forældre
Hovedstadens Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer.

Derudover får du helt gratis og skattefrit en masse fantastiske kollegaer og Frederiksbergs bedste
udsigt fra klubbens nye kontor- og klublokaler i Flintholm Svømmehal 

Har du lyst til at blive en del af udviklingen i Hovedstadens Svømmeklub? Så send din ansøgning og
CV til Lars Sørensen på lars@hsk.dk, og ring gerne på tlf. 3114 6178, hvis du har spørgsmål. Vil du
gerne se hele jobbeskrivelsen, så skriv eller ring også Lars.

Du kan også kontakte juniortræner, Rasmus Vilsgaard, på tlf. 2877 6446 eller på
rasmusvil@hsk.dk, hvis du har spørgsmål til jobbet.

Vi modtager gerne din ansøgning eller henvendelse hurtigt, men senest søndag 29. april. Vi
holder samtaler i starten af maj.

Du kan læse mere om os på www.hsk.dk og www.facebook.com/hovedstadens

