
 

 

 
 

Helsingør Svømmeklub søger cheftræner 
 
Helsingør Svømmeklub er en af Nordsjællands største og mest moderne svømmeklubber med ca. 2.000 
medlemmer, hvoraf ca. 100 er konkurrencesvømmere. Vores konkurrenceafdeling er godt på vej mod 
toppen af dansk svømning, og vi samarbejder tæt med Dansk Svømmeunion samt Helsingør Talent & Elite. 
Vi har et af landets bedste talentudviklingsmiljøer med et stærkt fagligt trænermiljø med en kombination 
af fuldtids- og deltidsansatte konkurrencetrænere.  
 
Da vores nuværende cheftræner, Mick Steen Nielsen, skal koncentrere sin energi omkring klubbens 
elitesvømmere i en stilling som elitetræner, søges en ny cheftræner.  
 
Den ideelle kandidat til cheftrænerstillingen skal udover at være ansvarlig træner for svømmerne på 
klubbens førstehold, være chef for de øvrige trænere i konkurrence-afdelingen, have ledelseserfaring, 
have lyst til at samarbejde med klubbens mange forskellige aktører, have gode kommunikations- og 
planlægningskompetencer. 
 
Stillingen er en fuldtidsstilling og du vil som cheftræner referer direkte til klubbens bestyrelse på lige fod 
med klubbens elitetræner og lederen af klubbens svømmeskole.      
 
Vi mangler en talentfuld cheftræner, der kan hjælpe vores elitetræner med at udvikle klubbens bedste 
svømmere mod nationalt topniveau og videre mod nye højder.   
 
Jobindholdet i overskrifter er bl.a.:  

 Ansvarlig træner for svømmerne på klubbens førstehold 
 Ansvarlig for talentudvikling, samt den sportslige linje op gennem konkurrenceafdelingen 
 Ledelses- og personaleansvar for trænerne i konkurrenceafdelingen 
 Økonomi og budgetansvar for konkurrenceafdelingen 
 Samarbejde med Helsingør Talent & Elite, Helsingør Kommune samt Dansk Svømmeunion om 

talentudvikling 
 Kommunikation og planlægning af konkurrenceafdelingens mange aktiviteter  
 Udvikling K1-svømmerne til højeste nationale niveau 
 Give løbende input til klubbens langsigtede sportslige udvikling  

  
Du har meget gerne følgende kompetencer:  

 Svømmefaglig viden 
 Ledelseserfaring 
 Stærke kommunikative evner 
 Arbejder struktureret  
 Økonomierfaring 
 Gode evner til at skabe og dyrke netværk  

 



 

 

Vi tilbyder: 
 En klub der bygger på fællesskab, viljen til resultater og glæden ved vand 
 En stærk konkurrenceafdeling med endnu større ambitioner 
 En løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer 

 
Har du lyst til at blive en del af udviklingen i Helsingør Svømmeklub? Så send din ansøgning og CV til 
formand for bestyrelsen Gert Petersen på mail glp@lehim.dk, og ring gerne på tlf. 31323289, hvis du har 
spørgsmål.  
 
Du kan også kontakte elitetræner, Mick Steen Nielsen, på msn@svommeklubben.dk, hvis du har 
spørgsmål til jobbet. 
 
Vi modtager gerne din ansøgning eller henvendelse hurtigt muligt og vi holder samtaler løbende. 


