
 

 

 
 

Dansk Svømmeunion – Ryttergaardsvej 118 – 3520 Farum 
Telefon: +45 4439 4450 – Telefax: +45 4439 4460 – E-mail: svoem@svoem.dk – Hjemmeside: www.svoem.dk 

Talentudvikler i Dansk Svømmeunion 

 

Dansk Svømmeunion søger i samarbejde med Team Danmark ny talentudvikler, der kan 

sætte retning og udstikke linjerne så Danmark også i årene fremover har svømmere på det 

absolut højeste niveau. 

Det primære arbejde vil omfatte planlægning og gennemførelse af aktiviteter for årgangs- 

og juniorlandshold samt sparring med og udvikling af klubber og trænere i Svømme-

Danmark. Jobbets fornemmeste opgave er i sidste ende, at forberede svømmerne til en 

seniorkarriere på øverste niveau og i den forbindelse at optimere vilkårene for, at 

klubberne har de fornødne ressourcer og kompetencer til at kunne varetage denne 

udvikling.  

Talentudvikleren refererer personalemæssigt til sportschefen og i forhold til det sportslige 

til landstræneren. Talentudvikleren vil indgå i Sportsafdelingen som en væsentlig del af 

trænerteamet og skal forvente at være aktiv medspiller i koordineringsarbejdet på 

unionens kontor i Farum. I Sportsafdelingen har vi hver især klart definerede 

ansvarsområder, men alle skal være indstillet på at træde til, hvor det er hensigtsmæssigt 

for at få dagligdagen til at fungere for trænere og svømmere. 

 

Vi har brug for en talentudvikler, som kan: 

 Træne, lede og inspirere svømmerne på årgangs- og juniorniveau. 

 Arbejde tæt sammen med klubtrænere og er i stand til at udfordre og udvikle 

talentudviklingen i dansk svømning som helhed. 

 Sætte struktur på klubsamarbejdet, så der er en fast systematik som klubber, 

trænere og svømmere kan følge og forholde sig til.  

 Træffe svære, men velbegrundede, beslutninger og stå ved dem.  

 Kommunikere klart, tydeligt og præcist med alle interessenter inden for dansk 

elitesvømning. 

  Arbejde i en professionelt drevet organisation, og samtidig være i stand til at forstå 

den demokratiske og foreningsmæssige baggrund, som Dansk Svømmeunion 

bygger på. 

 

På jobbet skal du: 

 Være medansvarlig for talentudviklingen i dansk svømning, så Danmark også i 

årene fremover kan præstere på absolut højeste niveau. 

 Være koordinerende træner på alle årgangs- og junioraktiviteter i Dansk 

Svømmeunions regi.  

 Koordinere og inddrage viden fra specialtrænere og eksperter fra Team Danmark. 
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 Deltage på udvalgte træningslejre med NTC og bruttogrupperne (inklusive iTUP) 

samt eventuelt deltagelse ved nationale og internationale stævner og mesterskaber. 

 Fortsætte implementering af ATK og stå i spidsen for udvikling af et ATK version 2. 

 

 

Vi forventer, at du kan: 

 Dokumentere en træneruddannelse på minimum niveau 3, og gerne, at du er villig 

til at påbegynde ITA eller anden relevant videreuddannelse. 

 Dokumentere internationale og/eller nationale topresultater med de svømmere, som 

du hidtil har arbejdet med. 

 Samarbejde og kommunikere med Dansk Svømmeunions og Team Danmarks 

specialister inden for eksempelvis sportsfysiologi, styrketræning, sportspsykologi, 

biomekanik og ernæring. 

 Dele viden og erfaring med andre unionsansatte trænere og klubtrænere. 

 Kommunikere på en klar og tydelig facon, både mundtligt og skriftligt. 

 Tale og skrive engelsk. 

 Har minimum brugerniveau i Office-pakken.   

 Er indstillet på betragtelig rejseaktivitet i forbindelse med jobbet. 

 

Vi tilbyder: 

 Spændende udfordringer i en stilling, hvor du har rig mulighed for at påvirke og 

udvikle dit eget arbejdsmiljø. 

 Konkurrencedygtig løn. 

 Fri bil efter gældende beskatningsregler.  

 Sundhedsforsikring. 

 Skattefri rejsegodtgørelse. 

 Seks ugers årlig betalt ferie. 

 Fri telefon og internet. 

 

Mere information: 

For mere information kontakt sportschef Mikkel von Seelen på mobil +45 2920 6160, eller 

e-mail: mvs@svoem.dk 

Jobbeskrivelse fremsendes gerne. 

 

Send venligst din ansøgning med CV og andre relevante bilag til mvs@svoem.dk 

Ansøgningsfristen er 22. april 2014. 

Det forventes, at den nye talentudvikler starter 1. august 2014. 
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