
   

Aarhus Swim søger cheftræner 
Startfællesskabet Aarhus Swim (AAS) ønsker at styrke den sportslige profil, og søger derfor en fuldtids 
cheftræner.  

AAS består i dag af IF Lyseng, Skovbakken og IHF Svømmeafdelinger og har i alt ca. 2500 medlemmer.  

Vi ønsker at AAS skal være en af landets bedste klubber. Talenterne har vi, og er nået dertil i 
startfællesskabet, at vi skal bruge en erfaren cheftræner, der kan bringe svømmetalenter frem fra en god 
årgangsklub til at vi har et af landes bedste junior-og senior svømmemiljøer. 

Jobbet som cheftræner sker i tæt samarbejde med de nuværende trænerne i AAS og de tre respektive 
konkurrenceafdelinger, hvor du skal være med til at sikre den røde tråd fra svømmeskolen op gennem 
konkurrenceafdelingen. 

Cheftrænerens opgaver: 
- Træning af AAS’s K1 hold skal være din klare førsteprioritet, som på sigt meget gerne skal består af 

primært junior og senior svømmere. Her vil din faglige indsigt, modenhed og dit personlige 
engagement være med til at bringe vores talenter til tops, 

- Enkelte ugentlige træningspas med vores fælles K2 hold - som primært vil bestå af yngre 
årsgangssvømmere, de træner i kommende sæson fælles 3 gange ugentligt, 

- Deltage i stævner og træningslejre, 
- Overordnet sportslige ansvarlig for udviklingen af konkurrenceafdelingen, 
- Ansvarlig for træningsstrategi, herunder talentudvikling og koordinering for både K1 og K2,  
- Sparring med og udvikling af vores øvrige k-trænerne, 
- Varetage trænings opgaver i forbindelse med vores ESAA svømmere, 
- Sæsonplanlægning, herunder stævner og træningslejre, 
- Samarbejde med styregruppen, forældre og frivillige ledere i klubberne. 

 
Vi forventer af dig:  

- Har relevant trænererfaring, uddannelse og erfaring fra cheftræner rollen fra et andet miljø, 
- Har opnået gode resultater med de svømmere og klubber, som du har arbejdet med tidligere, 
- Kan motivere og coache svømmere til at præstere både i den daglige træning og til konkurrencer, 
- Er udadvendt og kan kommunikere klart og tydeligt på en positiv måde, 
- Har administrative evner, og vil have det det store overblik over den samlede konkurrence afdeling, 

i alt ca. 200 svømmere i AAS klubberne. 
 
Vi tilbyder: 

Løn efter kvalifikationer 

Tiltrædelse: 1. august 2015  

Ansøgningsfrist: 20. april 2015, ansøgningen sendes: bestyrelsen@lyseng-svoemning.dk 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte styregruppen for AAS v.  

Morten Lindholm på telefon 27267100 eller Kim Thorsell på telefon 26711456 
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