
 Svendborg Svømmeklub søger Cheftræner  

 
 

 

Vi søger en ny Cheftræner til Svendborg Svømmeklubs konkurrencehold, som kan sikre 

udviklingen i klubbens konkurrenceafdeling sammen med øvrige trænere og ledere. 

Svendborg Svømmeklub har ca. 450 medlemmer, hvor af 40-45 svømmere er tilknyttet et 

af konkurrenceafdelingens 3 hold. Alderen på svømmerne i konkurrenceafdelingen er for 

tiden fra 9 til 16 år, men klubben har som mål at udvikle en stabil junior og senior gruppe 

af konkurrencesvømmere.    

Svømning er én af fem sats idrætter i Svendborg kommune som støttes af Team 

Danmark, hvorfor der er fokus på klubbens resultater. Klubben har konstant svømmere der 

deltager i både Vestdanske - og Danske Årgangsmesterskaber. 

Cheftrænerens primære opgaver består i at 

- Træne klubbens elitehold (K1) 

- Leder af hjælpetrænerne i k-afdelingen 

- Koordinering af træningen for samtlige k-hold 

- Ansvarlig for rekruttering af svømmere fra svømmeskolen til k-afdelingen 

- Samarbejde med sportsklasserne i kommunen (4 svømmere er p.t. 

tilknyttet sportsklasserne) samt kommunens elitecenter. 

- Evt. undervisning i svømmeskolen 

Den rette kandidat har stor erfaring med konkurrencesvømning for børn og unge. Vi 

lægger vægt på, at du har en svømmeteknisk viden på et højt niveau til udvikling af vores 

svømmere. Endvidere ambitioner om at kunne udvikle konkurrenceafdelingen i Svendborg 

Svømmeklub således, at klubben fortsat kan have svømmere med på højt niveau i 

Danmark.   

Svendborg Svømmeklub kan tilbyde dig et fast timetal mellem 20 og 30 timer ugen, alt 

afhængig af, hvilke arbejdsopgaver vi aftaler. Aflønning sker efter Svendborg 

Svømmeklubs satser. Du skal være indstillet på at deltage i stævner og træningslejr 10-12 

gange om året. 

Vi forventer, at du kan starte 1. august 2014. 

Ansøgning senest 30. april til hans.knudsen@taasingemail.dk vi afholder samtaler 

løbende.  

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte næstformand Søren Larsen 

på telefon 23 68 08 01 eller træneransvarlig Hans Knudsen på telefon 60 14 48 52.    
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