Aabybro Svømmeklub søger træner til konkurrenceafdelingen
Aabybro Svømmeklub har over 500 medlemmer, hvoraf der er godt 30 svømmere på
klubbens konkurrencehold. Klubben vil gerne udvikle dygtige talent-, årgangs- og
juniorsvømmere i et engagerende og motiverende træningsmiljø, hvor sammenhold og
kammeratskab også prioriteres højt.
Er konkurrencesvømning din passion og kan du håndtere og arbejde med et blandet
hold med svømmere i flere aldersgrupper, er du måske netop profilen, vi leder efter. Vi
forventer, at du er svømmefagligt kompetent og har erfaring med
konkurrencesvømning.
Vi søger en konkurrencetræner til en af holdene i konkurrenceafdelingen.
Om Aabybro Svømmeklubs konkurrenceafdeling
Konkurrenceholdet består af 17 svømmere i alderen 13-18 år, som svømmer enten
efter Årgangs eller Junior-programmer. Svømmerne deltager i lokale og regionale
stævner, primært i Jylland. De bedste af svømmerne deltager I VÅM, DÅM-L, DÅM-K,
VJM-K samt VJM-L. Svømmerne træner 5 gange ugentligt med både land- og
vandtræning. Som træner for dette hold kræves der en stor svømmefaglig erfaring, og
ikke mindst et engagement gennem din person, som kan motivere svømmerne til at
forblive på det høje niveau, som de har, og samtidig holde fokus på det sociale aspekt,
selvom det er konkurrence.
Talentholdet består af de yngste svømmere på klubbens konkurrencehold og er i
alderen 9-13 år. Holdet deltager i turneringsstævner og weekendstævner, primært i
Nordjylland. De bedste af svømmerne deltager i VBM. Som talenttræner får du, i
samarbejde med holdets anden træner, ansvaret for omkring 15 svømmere. Vi
forventer, at du har kendskab til svømning på konkurrenceplan, og at du evner at
engagere og motivere de mindre svømmere i et godt træningsmiljø samtidig med, de
kvalificeres med henblik på oprykning som årgangs- og juniorsvømmer.

Om jobbet
● (Med)-ansvarlig for holdets ugentlige træninger (5 træningspas for
Å/J-svømmere/uge, og 2-3 træningspas/uge) herunder udarbejdelse af
træningsprogrammer.
● Deltage i holdets stævner.
● Deltage i gennemsnitligt 3 træningspas pr. uge.
● Deltage i trænermøder.
● Deltage i relevante kurser og uddannelser.
● Afløse træner-kollegaer om nødvendigt.
● Samarbejde med klubbens trænere fra svømmeskolen om at modtage
svømmere fra klubbens øvrige hold.
Vi tilbyder:
● Spændende job i en velfungerende svømmeklub.
● Svømmefaglig sparring og udvikling.
● Erfarne og gode kollegaer.
Har du mod på at prøve dine svømmefaglige kompetencer af i Aabybro Svømmeklub og
vækker stillingen din interesse, kan du henvende dig til cheftræner Stefan Sørensen på
stefan@aabybrosvoem.dk eller 20 66 21 76
Ansøgningsfrist er 1. maj 2020. Send din ansøgning med angivelse af, hvilken af
afdelingerne du ønsker at søge ansættelse i, til formand for Aabybro Svømmeklub:
Kent Lykke på formand@aabybrosvoem.dk eller cheftræner Stefan Sørensen på
stefan@aabybrosvoem.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i slutningen af maj 2020.
Tiltrædelse er 1. august 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig

