
Er du vores helt nye, super seje svømmetræner ? 
 

Har du en god pædagogisk sans? Er du åben og villig til at udvikle 

dig som person? Vil du have verdens måske bedste og mest givende 

fritidsjob? Så skulle du måske ansøge om at blive en del af Kolding 

Svømmeklubs trænerteam. 

Kolding Svømmeklub er en åben klub i udvikling, og som en del af Kolding Elite har klubben de se-

neste år brugt en masse tid og energi på at modernisere sig som klub. Men vi er ikke helt i mål end-

nu, så hvis du har lyst til at være en del af en dynamisk klub, der er i udvikling, så hold dig endelig 

ikke tilbage med at sende en ansøgning. 

Lidt om klubben: Kolding Svømmeklub er en svømmeklub med lidt over 1.000 medlemmer og 

har fast tilholdssted i Slotssøbadet. Der er undervisning både i Slotssøbadet og på skoler rundt om-

kring i kommunen. I svømmeklubben er der 3 afdelinger: en afdeling, som står for svømmeskolen, 

en konkurrenceafdeling og en vandpoloafdeling. 

Vores forventninger til dig som træner i Kolding Svømmeklub: 

 Har erfaring med at arbejde med børn og unge, eller er i besiddelse af en god pædagogisk 

sans. 

 Kan lide vand og har en god idé om, hvad svømning er. 

 Er pålidelig og struktureret.   

 Er positiv og ikke bange for at hjælpe til. 

 Er åben og villig til at udvikle dine kompetencer som svømmetræner. 

 Kan arbejde i trænerteams. 

Vi kan tilbyde: 

 En klub i udvikling, som snart vil lancere et helt nyt og simpelt svømmeskolekoncept. 

 En klub, hvor sparring og socialt samvær vil være i højsædet med blandt andet interne kur-

ser. 

 Mulighed for at få indflydelse på klubbens udvikling. 

 Frihed til selv at bestemme, hvordan du vil træne svømmerne i trænerteams inden for faste 

og simple rammer. 

 Mulighed for hjælp og sparring til at blive en dygtig svømmetræner. 

 Løn efter kvalifikationer. 

For yderligere information eller hvis du bare er nysgerrig og gerne vil høre mere, så kontakt gerne 

Cheftræner Jacob Brink Quaade på 22 837 836 eller jbquaade@gmail.com. 

Ansøgningen sendes til jbquaade@gmail.com senest 6. juli 2015.  

 

Der vil løbende blive afholdt jobsamtaler.   
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