
 

 

Viborg Svømmeklub søger talent træner.                  Viborg, januar 2015 

 

Viborg Svømmeklub søger endnu en fuldtidstræner til vores konkurrenceafdeling. Du skal indgå i vores 

team af konkurrencetrænere og dit job vil være at optimere talentrekrutteringen og talentudviklingen i 

samarbejde med klubbens cheftræner. Du vil være ansvarlig træner for vores K2-hold og derudover have 

en tværgående rolle i vores konkurrenceafdeling. 

Viborg Svømmeklub er en velfungerende klub, der har gennemgået en rivende udvikling de senere år. Vi er 

på vej mod 1300 (?) medlemmer, og konkurrenceafdelingen har netop rundet 100 svømmere. Viborg 

Kommune er Team Danmark kommune og vi er en af 5 satsningsklubber herunder. Vi satser målrettet på 

talentudvikling og ser dig som den katalysator, der vil medføre et markant niveauløft for vores talenter i de 

kommende år. 

Du:  

 er engageret og energisk i dit daglige arbejde 

 er god til at kommunikere i klare enkle budskaber 

 er selvstændig og formår at drive dig selv 

 brænder for at se forandring og fremdrift for dine svømmere 

 har relevant erfaring og uddannelsesmæssig baggrund  

 er teamorienteret og trives med foreningslivet og samarbejdet med såvel frivillige som forældre.  

 

Vi kan tilbyde: 

 en konkurrenceafdeling på vej fremad 

 et K2-hold med engagerede og dygtige årgangssvømmere 

 et stort rekrutteringsgrundlag i såvel vores egen svømmeskole som en række  omegnsklubber, vi 

samarbejder med  

 et fuldtidsjob, der udvikler dig både fagligt og personligt 

 en 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse  

 videre- og efteruddannelse efter behov og tæt daglig sparring med klubbens cheftræner.  

 løn efter kvalifikationer 



 

 

 Er du den person, vi søger, så kontakt cheftræner Jens Bertelsen, ligesom yderligere oplysninger 

eller uddybende information kan fås hos cheftræner Jens Bertelsen på vsjensbertelsen@gmail.com 

eller tlf. 2076 1090 

 Vi har brug for dig snarest muligt, så vi vil gerne have din ansøgning senest onsdag den 4. februar 

2015 på mail adressen:  viborgsvommeklub@gmail.com     

 Vi glæder os til at høre fra dig. 

  

 Viborg Svømmeklub 
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