
Svømmetræner	  søges	  
Svømmeklubben	  Søhesten	  søger	  en	  træner	  til	  konkurrenceafdelingens	  
talenthold.	  

Vi	  søger	  en	  engageret	  træner	  der	  er	  vild	  med	  svømning	  og	  har	  lyst	  til	  at	  lære	  
andre	  at	  svømme.	  En	  positiv	  træner	  med	  et	  smittende	  humør	  der	  kan	  udvikle	  
svømmerne	  svømmeteknisk	  og	  konditionsmæssigt	  men	  samtidig	  have	  fokus	  
på	  at	  bevare	  motivationen	  og	  sikre	  glæden	  ved	  svømning.	  

Arbejdsopgaver	  

•   3	  ugentlige	  træninger	  
•   Udarbejde	  programmer	  og	  rette	  teknik	  på	  alle	  niveauer	  
•   Planlægning	  af	  stævner,	  træningslejr	  og	  sociale	  arrangementer	  
•   Deltagelse	  i	  stævner	  i	  løbet	  af	  sæsonen	  
•   Tilmelding	  af	  svømmere	  til	  stævner	  

Svømmerne	  

•   Holdet	  består	  af	  8-‐12	  svømmere	  i	  alderen	  9	  -‐	  15	  år.	  
•   Svømmerne	  rykkes	  fra	  øvet-‐hold	  til	  talentholdet	  og	  endeligt	  op	  til	  konkurrenceholdet	  
•   Alle	  træninger	  er	  i	  Hjallerup	  svømmehal	  bestående	  af	  6	  baner	  på	  25	  meter	  

Ønsker	  til	  kommende	  træner	  

•   Har	  erfaring	  med	  konkurrencesvømning	  
•   Kan	  inspirere	  og	  motivere	  svømmerne	  
•   Er	  udadvendt	  og	  engageret	  i	  arbejdet	  med	  unge	  svømmere	  
•   Er	  god	  til	  at	  kommunikere	  med	  de	  andre	  trænere	  i	  klubben,	  bestyrelsen	  og	  forældre.	  
•   Skal	  indgå	  i	  et	  team	  med	  konkurrenceholds	  træneren	  og	  dermed	  sikre	  en	  rød	  tråd	  i	  

konkurrenceafdelingen,	  derunder	  sikre	  oprykning	  af	  svømmere,	  planlægning	  af	  træning	  og	  øvrige	  
aktiviteter.	  	  

•   Er	  nysgerrig	  og	  opsøgende	  i	  forhold	  til	  ny	  viden	  og	  ønsker	  at	  udvikle	  og	  dygtiggøre	  sig	  løbende.	  

	  

Har	  du	  lyst	  til	  at	  blive	  en	  del	  af	  Søhestens	  dygtige	  trænerteam	  så	  send	  os	  en	  kort	  ansøgning.	  Vi	  tilbyder	  en	  
konkurrencedygtig	  løn	  og	  gode	  muligheder	  for	  uddannelse	  indenfor	  svømning/træner	  gerningen.	  

Ansøgningsfristen	  er	  den	  10	  juli	  2018,	  samtaler	  finder	  sted	  løbende.	  Vi	  forventer	  at	  du	  kan	  starte	  d.	  13	  
august	  2018.	  	  

Hvis	  du	  har	  spørgsmål	  så	  kontakt	  gerne	  Camilla	  Blach	  camillablach@hotmail.com	  ,	  mobil	  31	  18	  85	  20	  eller	  
Peter	  Kornum	  pk@drlund-‐gym.dk,	  mobil	  29	  65	  01	  92.	  Du	  kan	  også	  se	  mere	  på	  www.sohesten.dk	  .	  
Ansøgningen	  sendes	  til	  en	  af	  ovenstående	  mail	  adresser.	  

	  

Vi	  ser	  frem	  til	  at	  høre	  fra	  dig.	  

Bestyrelsen	  i	  Søhesten	  


