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Køge Svømmeklub søger hovedtræner til konkurrenceafdelingen
Engageret, motiverende, initiativrig og nytænkende træner med fingeren på
udviklingspulsen søges til Køge Svømmeklubs dygtigste svømmere
Køge Svømmeklub søger en modig og fagligt velfunderet hovedtræner, som med en kombination
af gode lederegenskaber, bred svømmetrænererfaring og stærke sociale kompetencer kan være
med til at videreudvikle og skabe en af Danmarks bedste svømmeklubber.
Som person er du udadvendt, serviceminded, med et godt overblik og et stærkt engagement i de
mennesker du arbejder og samarbejder med til daglig.
Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest den 1. august 2017.
Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, der primært handler om at lede og videreudvikle
klubbens konkurrenceafdeling. Desuden skal du træne, coache og udvikle klubbens
senior/juniorhold. Gennem individuel tilpassede trænings- og motivationsplaner samt via din
veludviklede evne til at se potentialet i hver enkelt svømmer, kan du motivere svømmerne til at yde
deres absolut ypperste. Samtidig indgår du som leder og med din faglige kompetence som
sparringspartner for klubbens øvrige trænere, og bidrager med dine sociale kompetencer til at
trække den røde tråd fra klubbens svømmeskole over de ”små” konkurrencehold til
senior/juniorholdet.
Vi søger en engageret hovedtræner, der med sin ledererfaring og kompetence som
svømmetræner over en længere årrække vil være med til at udvikle klubbens konkurrenceafdeling
og føre klubbens vision, om at være blandt Danmarks 3-5 bedste årgangs og juniorklubber, ud i
livet. Det betyder ikke, at vi ikke prioriterer seniorsvømmere, men vi anerkender og accepterer de
forskellige begrænsninger vi er underlagt på dette område.
I Køge Svømmeklub har vi klare samt veldefinerede strategi- og målsætninger, hvor der
sammenhæng mellem det vi gerne vil, og det vi gør. Denne sammenhæng skal du være med til at
fastholde, så vi sammen kan sætte overliggeren lidt højere år for år.
Køge Svømmeklub har ansøgt og bliver forhåbentlig pr. 1. august Talent Udviklings Klub, hvorfor
du som vores kommende hovedtræner bliver en nøglefigur, der skal sikre klubben en status som
respekteret Udviklingscenter i Dansk Svømmeunions elitestruktur.
På den teoretiske side forventer vi, at du har gennemført en relevant træneruddannelse og er bredt
svømmeteknisk funderet. Desuden lægger vi meget vægt på, at du har ledelseserfaring og også
gerne en egentlig lederbaggrund. På den praktiske side forventer vi, at du har et solidt
erfaringsgrundlag fra tidligere klubber og kan dokumentere resultater gennem en række dygtige
svømmere. Du er i besiddelse af en god portion empati, stor fleksibilitet, samarbejdsvillighed og
godt humør, så du naturligt kan indgå i et stærkt team sammen med vores øvrige ansatte og
frivillige. Samtidig vil det være en stor fordel for den lokale forankring og dagligdagen på holdet,
hvis du har eller kan tage bopæl i rimelig nærhed af Køge/Herfølge, hvor den daglige træning er
forankret i Herfølge Svømmehal, som Køge Svømmeklub selv forestår driften af.
Vi tilbyder et interessant job i en velfungerende klub med en professionel ledelse og administration
bestående af en fuldtidsansat klubchef, der bliver din daglige leder. Yderligere har Køge
Svømmeklub en forretningsfører ansat, der bl.a. varetager administrative funktioner.
Svømmeskolens leder er samtidig udviklingskonsulent for klubbens breddeafdeling, der består af
15-20 instruktører og 15-20 hjælpeinstruktører.
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Vores velfungerende konkurrenceafdelingen har ud over en god opbakning fra forældregruppen en
fuldtidsansat Udviklingstræner samt 6-7 konkurrencetrænere, der alle arbejder på deltid.

Køge Svømmeklub tilbyder:
- Et af Danmarks bedste talentudviklingsmiljøer (årgangs og juniorsvømmere) med flere piger og
drenge i top 3.
- Medaljetagere ved senior-, junior-, årgang 1 & 2.
- God økonomi med de nødvendige midler afsat til både stævner og træningslejre.
- Stor indflydelse på konkurrenceafdelings træningstider, idet vi selv drifter Herfølge Svømmehal.
- Adgang til styrketræningslokale/gymnastiksal i forbindelse med svømmehal og klubhus.
- Gode muligheder for selv at planlægge arbejdsdagen.
- En attraktiv løn som forhandles individuelt i forhold til dine erfaringer og tidligere resultater.
- Tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. august 2017.
Vil du vide mere om stillingen inden du fremsender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte
klubchef Jan Hansen på telefon +45 27 57 46 07 eller via e-mail jan@ksk.dk ligesom du kan finde
yderligere oplysninger om klubben på vores nye hjemmeside www.ksk.dk
Vi glæder os til at modtage din skriftlige ansøgning indeholdende dit CV og eksamensbevis(er)
samt referencer/udtalelser. Din ansøgning sendes til Køge Svømmeklub, Scheelsvej 2A, 4681
Herfølge senest den 19. marts 2017, hvorefter vi gennemfører ansættelsessamtaler med egnede
kandidater senest ultimo marts 2017.

