
 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstadens Svømmeklub er landets største idrætsforening, nu med mere end 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 4 

fuldtidsansatte trænere og ca. 12 deltidstrænere. Et trænerteam der varetager træningen af de ca. 140 

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.  

 

Talentudvikler til Talent 1 [årgangssvømmere] 
Fuldtidsstilling 

Siden klubbens etablering i 2012 har vi oplevet en rivende sportslig udvikling. Vi har bl.a. opbygget 

landets stærkeste årgangsmiljø. Det er sket gennem et stærkt samarbejde i klubben mellem 

trænere, forældre og svømmere, hvor vi følger klubbens langsigtede udviklingsplan.  

Til at hjælpe os på rejsen frem mod at blive nordens stærkeste svømmemiljø, mangler vi fra 

sæsonstart en fuldtidstræner til vores Talent 1 hold.  

I klubben lægger vi vægt på, at vi alle skal vise engagement, brænde for svømmesporten og 

værdsætte samarbejdet med kollegaer, svømmere og forældre.  

Vi ønsker at samle et stærkt trænerteam omkring Talent 1. Hvis du ønsker at lede dette, kan du 

forvente nogle af følgende opgaver: 

- Overordnet ansvarlig for planlægning og udvikling af klubbens Talent 1 hold (7-8 x ugentlig 

træning) 

- Varetagelse af den daglige træning på land og i vand. 

- Sportslig ledelse og koordination med eget trænerteam på Talent 1. 

- Sparring og talentudvikleransvar med Talent 2 (børnesvømmere). 

- Koordination af sæsonplansaktiviteter med tilknyttede frivillige tovholdere og holdledere.  

- Medansvarlig for løbende udvikling, opdatering og benchmark af klubbens langsigtede 

udviklingsplan. 

- Kommunikation med forældre om træning og stævner og udsendelse af ugemails til holdet. 

 



 
 

Vi forestiller os, at du som minimum besidder flere af følgende kompetencer: 

 Positiv og anerkendende trænerstil og god til at kommunikere med dine omgivelser. 

 Stærk interesse og forståelse for svømmernes tekniske udvikling.  

 Uddannelse på min. årgangstrænerniveau og indstillet på hurtigt, at gå i gang med 

diplomtræneruddannelsen.  

 Flere års erfaring fra lignende fuldtidstrænerjob. 

 Faglig interesse i at følge med i den seneste nationale og internationale svømmeudvikling. 

 

Hovedstadens Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer.  

Lønpakken indeholder bl.a. firmapensionsordning, sundhedsforsikring, telefonordning og 

firmabetalt computer. 

Derudover får du helt gratis og skattefrit en masse fantastiske kollegaer og en af Frederiksbergs 

bedste udsigter fra klubbens kontor 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.  

Vi sender dig også gerne en mere udførlig jobbeskrivelse.  

 

Du kan også kontakte cheftræner, Olaf Wildeboer, på tlf. 3157 6315 eller på olaf@hsk.dk, hvis du 

har spørgsmål til jobbet. 

 

Ansøgningsfrist er søndag 2. juni 2019 med ansættelsesstart 1. august.  

 

Du kan læse mere om os på www.hsk.dk,  www.facebook.com/hovedstadens eller følge 

#hovedstadens på Instagram.  
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