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Ringe Svømme-Klub søger svømmetræner / konsulent 
 

Ringe Svømme-Klub er Faaborg-Midtfyn Kommunes største idrætsforening, med 
ca. 1.000 medlemmer. Vi holder til i Midtfyns Fritidscenter, hvor vi har 

svømmehold 6 dage om ugen, fordelt over 20 timer ugentligt. Vi har hold fra 
babyhold til motionshold for voksne – flest begynder- og øvede hold. Klubbens 

konkurrenceafdeling har i alt ca. 80 svømmere fordelt på K1, K2, T-hold og K+. 
 

Vi er en meget aktiv forening, der ud over den faste grundlæggende ugentlige 

træning afholder en lang række svømmestævner, løb- og triatlonstævner og 
AquaCamps, samt deltager i mange stævner i hele landet.  

 
Klubben ledes af en bestyrelse på 9 personer. Her til en lang række udvalg med 

ca. 40 involveret, og andre 40 er uddannet og aktive som officials ved stævner. 
Endelig er der godt 50 trænere til at varetage undervisningen på klubbens ca. 50 

hold.  
 

Vi søger nu en træner / konsulent, der kan: 
- Være træner på en del svømmehold i svømmeskolen (plaske-, begynder- 

og øvede hold) 
- Være lærer/underviser for elever, der går til skolesvømning, da Ringe 

Svømme-Klub har et samarbejde med nogle midtfynske skoler.  
- Varetage en konsulentfunktion i svømmeskolen, hvor du skal være med til 

at planlægge, inspirere, videreudvikle og være sparringspartner for de 

andre trænere. 
- Kommunikere med forældre, kolleger og udvalgsmedlemmer 

- Deltage i planlægningen af kurser for klubbens trænere samt 
arrangementer for klubbens svømmere 

- Videreudvikle vores gode forhold til Midtfyns Fritidscenter 
- (evt.) være inspirator i arbejdet med at oprette flere forskellige nye 

holdtyper, når der åbnes nyt varmtvandsbassin i løbet af den kommende 
svømmesæson.   

 
Vi forventer, du har en relevant uddannelse og erfaring, at du er positiv i din 

indstilling, fuld af ideer og gå-på-mod, samt brænder efter at vedholde Ringe 
Svømme-Klub som ”Den bedste svømmeklub på Fyn” 

 
Stillingen er på 15 - 30 timer ugentligt, og kan sagtens tænkes at udvikle sig til 

en fuldtidsstilling. Du er meget velkommen til at rette henvendelse til leder af 

klubbens Ø-udvalg, Allan H. Madsen (allan.hvistendal@gmail.com og tlf. 
41572556) eller undertegnede.  

Løn og ansættelse efter kvalifikationer. Ingen ansøgningsfrist - men skriv – ring 
– mail, så vi kan komme i dialog!  
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