Cheftræner til KU Svømning og Vandpolo (tidl. USG Svømning og Vandpolo)
KU Svømning og Vandpolo søger en målrettet cheftræner til konkurrenceholdet for
masterssvømmere. Vil du være den drivende kraft og hjælpe med at opfylde klubbens visioner
om at være den mest vindende klub ved mastersstævner, samt være stærkt repræsenteret ved
DM-H?
Hvad du kommer til at lave
I rollen som cheftræner vil du få det overordnede ansvar for koordinering af klubbens syv
ugentlige træningspas sammen med en-to assisterende trænere. Du skal træne en stor gruppe af
voksne svømmere, som deltager i træningen af forskellige årsager; nogen har sportslige
ambitioner og målsætninger, hvor andre kommer primært på grund af det sociale. Som
cheftræner skal du kunne favne disse forskellige svømmere således, at de får noget ud af
træningen.
I stillingen får du stor frihed, hvor du skal være med til at præge klubbens udvikling fremadrettet.
Du vil få mulighed for at udvikle svømmere til blandt andet at deltage på eliteplan til senior- og
mastersmesterskaber. Dette betyder, at du som cheftræner skal kunne spotte, hvilke svømmere,
der har potentiale til at opnå dette og vide, hvad der skal til, for at svømmerne udvikler sig og
opnår sit fulde potentiale.
Hvad vi forventer af dig
Vi forestiller os, at den ideelle kandidat til stillingen:
 Har en baggrund som konkurrencesvømmer og gerne erfaring fra tidligere stillinger som
træner på konkurrencehold.
 Er en stærk kommunikatør til at forklare programmer, råbe svømmerne op samt at kunne
rette teknik på forståelig vis.
 Har en stærk forståelse for tekniske aspekter i svømning.
 Kan lave programmer, der skiftevis eller på samme tid er målrettet kort-, mellem- og
langdistancesvømmere.
 Kan tænke langsigtet og udvikle en overordnet træningsplan for stævneåret i forhold til
tung træning og nedtrapning.
 Er villig til at deltage i stævner.
 Er god til at skabe relationer og kan samarbejde med de øvrige trænere og bestyrelse.
 Er villig til at indgå og være en del af det sociale i klubben.

Hvad vi kan tilbyde dig
I stillingen som cheftræner kan vi tilbyde:
 En fleksibel stilling, hvor antallet af ugentlige pas aftales i samarbejde med bestyrelse og de
assisterende trænere
 Støtte til kurser og svømmefaglig udvikling
 En klub, hvor du kan være med til at præge udviklingen
 Et stærkt fagligt netværk og et svømmehold med et godt sammenhold og stort socialt
engagement
 En aktiv bestyrelse, som gør det muligt for dig at holde fokus på svømningen
Tiltrædelse
Den nye sæson er fra 1. september 2017, men der er mulighed for tiltrædelse hurtigst muligt.
Sådan ansøger du
Lyder jobbet som noget for dig, så send os hurtigst muligt en ansøgning, CV og andre relevante
bilag til Lars Kruse Byron (e-mail: naestformand@usgvand.dk). Vi gennemgår ansøgninger, og
afholder samtaler løbende. Har du yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen til at
kontakte Lars Kruse Byron på 50 55 37 13.

KU Svømning og Vandpolo har en målsætning om at være Danmarks førende svømmeklub for
studerende og tidligere studerende, såvel sportsligt som socialt. Vi ønsker at skabe relationer
mellem klubbens medlemmer på tværs af studier, årgange og nationaliteter med svømning som
fælles samlingspunkt. Sportsligt er ambitionen at have mindst et hold i 3. division eller derover ved

DM-H samt være den mest vindende og bedst repræsenterede klub ved mastersstævner rundt om i
landet.

