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Skovbakken svømning
Ny Svømmetræner M/K i
svømmeskolen
Skovbakken svømning og Aarhus Swim har en vision
om at skabe et af Danmarks bedste træningsmiljøer
– derfor søger vi en ny dygtig og engageret træner til
vores børne- og voksenhold i svømmeskolen, der
deler vores vision og kan bidrage til at vi når vores mål.
Skovbakken Svømning har en vision om at udvikle vores Svømmeskole til en af Danmarks bedste
træningsmiljøer og det kan du blive en del af med denne stilling.
Vi har 20-25 engagerede trænere, som hver dag træner børn, unge og voksne i vores 3
svømmehaller; Idrætshøjskolen (Skovbakken), Ellevangskolen og Vorrevangskolen.
Skovbakken Svømning er også en del af det succesfulde startfællesskab Aarhus Swim (Lyseng, HEI
og IHF), som har 2 fuldtidsansatte trænere for vores to bedste hold; K1 og K2.
Vi tror på, at glæde og trivsel i hverdagen, til træning og til konkurrence, giver glade svømmere, som
bidrager positivt til udviklingen af et stabilt og velfungerende talentmiljø.
Som træner vil du få ansvaret for vores børne- og ungdomshold i Skovbakken og på
Ellevangskolen/ Vorrevangskolen. Jobbet kan kombineres med dit studie, og der vil altid være en
hjælpetræner til at fordele opgaver til træningspas. Stillingen kan også skræddersyes til at
indeholde flere timer om ugen - op til 25/30 timer.
Jobindholdet i overskrifter er:
•
•
•
•
•

Varetage pt. 2-3 træningsdage om ugen i tidsrummet 16.00-20.00/21.00
Mulighed for at udvikle på Svømmeskolekonceptet sammen med Svømmeskoleleder
Deltagelse ved stævner og sociale arrangementer for Juniorholdene.
Samarbejde med de øvrige trænere i Skovbakken om fællestræningspas og talentudvikling.
Deltage i sociale arrangementer i klubben, herunder opstartsture, fællesspisninger og
sommerfest.

Vi forventer af dig:
• Du har relevant trænererfaring, uddannelse og erfaring fra årgangstrænerrollen fra et andet
miljø.
• Du er en stabil og tryg base for både pige- og drengesvømmerne.
• Du har tidligere opnået gode resultater med de svømmere du har arbejdet med,
• Kan motivere og coache svømmere til at præstere både i den daglige træning og til
konkurrencer.
• Du vil være med til at udvikle vores svømmeskole og juniorhold.
• Er udadvendt og kan kommunikere klart og tydeligt på en positiv måde, både til
svømmere og forældre.
Vi tilbyder:
Løn efter kvalifikationer
Tiltrædelse: medio januar 2022
Ansøgningsfrist: 15. november 2021, ansøgningen sendes til: kimthorsell@mail.tele.dk
Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte formanden for
Skovbakken svømning: Kim Thorsell på telefon 26 71 14 56.

