
   

Svømmetræner (deltid) til Solrød Svømmeklubs konkurrenceafdeling, 
med tiltrædelse til sæsonstart i august 2020 eller snarest derefter.  
 
Konkurrencesvømningen i SSK er under udvikling, og klubben søger en engageret og dygtig træner, 
som i samarbejde med det øvrige trænerteam og under ledelse af cheftræner Henrik Hartvig-Olsen, 
kan bidrage til at løfte niveauet for konkurrencesvømningen yderligere i SSK. 
 
Konkurrenceafdelingen i SSK består af et konkurrencehold med 25 svømmere i alderen 12 til 18 år, 
samt et talenthold med 25 svømmere i alderen 8 til 13 år. Konkurrenceafdelingen er en del af Solrød 
Svømmeklub, som med sin almen svømmeafdeling med mere end 1.000 medlemmer er en af 
landets største svømmeklubber målt på kontingentbetalende medlemmer.  
 
Profilen vi søger efter, forventes at have 
 

• Mulighed for at tiltræde ved sæsonstart i august måned 2020, eller snarest derefter. 

• En grundlæggende erfaring med konkurrencesvømning, enten som tidligere 
konkurrencesvømmer, eller i kraft af erfaringer som træner af konkurrencehold.  

• En moden tilgang til rollen som træner og samarbejdspartner, da man indgår i et team og 
skal samarbejde med klubbens øvrige ildsjæle for en fortsat positiv udvikling af 
konkurrencesvømningen i SSK. 

• Gennemslagskraft til at inspirere og motivere svømmerne på flere niveauer i den daglige 
træning.  

• Fleksibilitet, da den daglige træning er skemalagt både i aftentimerne, om morgenen samt 
med en enkelt weekendtræning og forventeligt op mod 10 timer ugentligt.   

• Mulighed for at deltager i de planlagte træningslejre. De årlige træningslejre udgør en uge i 
efteråret, samt en uge i foråret. 

• Interesse for deltagelse i de stævner ens ”egne” svømmere deltager i. 
 
Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information om jobbet eller klubben, så er du velkommen 
til at kontakte Cheftræner Henrik Hartvig-Olsen på tlf. 31152006 eller via mail solklub@solklub.dk 
 
Det er en fordel hvis du har gennemgået Svømningens Grunduddannelse hos DGI eller Dansk 
Svømmeunion – men det er ikke et krav. Har du ikke en træneruddannelse betaler vi gerne for den. 
Som ansat i Solrød Svømmeklub får du: 
 

• Konkurrencedygtig timeløn. 

• Mulighed for at præge konkurrencesvømningen i SSK. 

• Eget ”kuld” af svømmere og mulighed for at følge dem op gennem rækkerne. 
 
Send os din motiverede ansøgning snarest muligt. Ansøgningen fremsendes til solklub@solklub.dk.  
   

Vi ser frem til at høre fra dig      


