
   

Er du vores nye hjælpetræner til vores kommende sæson? 
 
Vores almen afdeling søger hjælpetræner til den kommende sæson, så er du en frisk dreng/pige på 
13-15 år, som har svømmeerfaring (krav at man kan de forskellige stilarter og har erfaring i at 
svømme) og virkelig godt kan lide at hjælpe andre børn, så er du måske lige den vi står og mangler til 
sæsonstart. 
 
Arbejdet består i at være trænerens forlængede arm, og du må beregne at skulle være nede i vandet 
det meste af din arbejdsdag. Aldersgruppen man hjælper er ned fra 3 års alderen og op til 10-11 års 
alderen, alt efter hvilken svømmeerfaring den enkelte svømmer har. Det er derfor vigtigt for os, at 
du sætter en ære i at hjælpe vores små guldklumps svømmere, ligesom det er vigtigt for os at du har 
fokus på dit arbejde når du er på arbejde, da denne sportsgren kan blive farlig hvis man ikke er 
opmærksom. 
 
Du er selv delvis med i planlægningen af hvor meget, hvilke dage og hvilke hold du skal hjælpe på, i 
de dage vi har undervisning. Vi underviser tirsdag i fra 15.45-19.45, fredag fra 15.45-19.45 og søndag 
fra 14.45-20.30. Vagtplanen skal selvfølgelig gå op med de andre hjælper, og når planen først er lagt 
gælder det for hele sæsonen. Et must er at man hjælper hinanden ved sygdom eller andet fravær. 
Det er dog vigtigt at du selv dækker så mange af egne vagter som muligt, da vores børnesvømmer 
som regel knytter sig meget til vores træner/hjælper og de ser op til jer. 
 
Det er vigtigt for os, at du selv sender en ansøgning til os, hvor du blot skriver lidt om hvem du er, 
hvor gammel du er, hvilke svømmererfaringer du har, og lidt om hvad du ellers laver og har af 
interesser samt hvorfor netop du gerne vil have en stilling hos os. Ansøgningen behøver ikke at være 
stillet korrekt op med flotte fotos, men er mere vigtig at det er dine egne ord og beskrivelser der 
skrives. 
Send os din motiverede ansøgning snarest muligt. Ansøgningen fremsendes til solklub@solklub.dk.  
   

Vi ser frem til at høre fra dig      


