
 

 

Hjørring Svømmeklub S68 søger en ny cheftræner 
 

Er du engageret, initiativrig og har passion for konkurrencesvømning? Har du en positiv ånd og vil 

være med til at udvikle konkurrencesvømmere både svømmeteknisk og konditionsmæssigt, 

samtidig med at du har fokus på at bevare svømmernes motivation og glæde ved svømning? Kan du 

se en spændende opgave i at sætte dit eget præg på svømmeklubben fremadrettet, så er 

cheftrænerjobbet klar til dig i svømmeklubben S68. 

 

Om os 

Hjørring Svømmeklub S68 er en klub med ca. 560 aktive medlemmer, hvoraf ca. 40 svømmer i 

konkurrenceafdelingen, pt. fordelt på 3 hold. Vi er en klub i en positiv forandring med ambitioner 

for vores svømmere og for klubben, samt klubbens bidrag i Hjørrings foreningsliv.  

Vi søger en ny cheftræner, som kan sætte den sportslige retningslinje, fortsætte med at udvikle 

klubben i en positiv retning og støtte svømmerne i at indfri deres individuelle ambitioner.  

S68 er drevet af en aktiv forældrebestyrelse og har en engageret trup af trænere. Forældre og 

frivillige hjælper til ved såvel stævner rundt omkring i landet som ved sociale arrangementer og 

afvikling af egne samt unionens stævner. 

  

Udover konkurrenceafdelingen består S68 også af en svømmeskole. 

Vi har en klar ambition om, at konkurrenceafdelingen har et tæt og konstruktivt samarbejde med 

svømmeskolen. Mange af klubbens nuværende konkurrencesvømmere er netop startet i 

svømmeskolen, og vi ønsker et øget fokus på brobygning mellem svømmeskolen og 

konkurrenceafdelingen. 

Det er derfor vigtigt, at du i din rolle som cheftræner kan se dig selv som en bærende kraft i 

sammenhængen mellem de to afdelinger.  

 

Dine arbejdsopgaver: 

Dit hovedansvarsområde vil være at lede og udvikle konkurrenceafdelingen som består af 3 hold 

(K1, K2 og K3). 

De primære arbejdsopgaver bliver: 

- træning af førsteholdet (K1) med henblik på at opnå de årlige målsætninger. 

- udarbejde programmer og udvikle teknik på alle niveauer (vores K1-hold er sammensat af 

årgangs-, junior- samt seniorsvømmere). 

- ledelse af og sparring med øvrige K-trænere, samt samarbejde med eksterne konsulenter, der 

er tilknyttet klubben. 

- sæsonplanlægning af og deltagelse i stævner og arrangementer. 

- udarbejdelse af styrketræningsprogrammer målrettet til svømmere og samarbejde med 

tilknyttet styrketræner. 

- evt. indgå i træning af/opsyn med andre svømmehold (Sprinthold og Mastershold) 

  



 

 

Din baggrund og dine kvalifikationer: 

Vi forventer, at du er uddannet svømmetræner og har en aktiv trænerlicens fra SvømDanmark. Det 

vil være en fordel, hvis du har erfaring med træning af konkurrencesvømmere. 

 

Derudover  

- du har passion og engagement til at udvikle vores svømmere og klubben som helhed, så der 

skabes en rød tråd fra svømmeskolen til konkurrenceafdelingen. 

- du har personlige ambitioner og ønsker fortsat at udvikle, samt dygtiggøre dig som træner. 

- du er initiativrig, udadvendt og har et godt humør. 

- du besidder evnen til at differentiere svømmetræningen ud fra den enkelte svømmers niveau 

og behov. 

- du kan arbejde selvstændigt og struktureret. 

- du har fokus på at indgå i trivsel- og præstationsfremmende relationer med teenagere. 

- du er ansvarlig træner for to årlige træningslejre; en i Danmark (5 dage) for hele 

konkurrenceafdelingen og en i udlandet (7-10 dage) for K1. 

- du ønsker at samarbejde med en aktiv bestyrelse og forældregruppe. 

 

Vi tilbyder: 

- en fuldtidsstilling på gennemsnitligt 37 timer/ugen. 

- et team af passionerede trænere. 

- assisterende træner på K1 samt tilknyttet ekstern konsulent. 

- en aktiv bestyrelse og forældregruppe. 

- en klub med muligheder og en god økonomi. 

- gode muligheder for videre- og efteruddannelse. 

- lønpakke svarende til dine kvalifikationer.  

- veludstyrede træningsfaciliteter.  

 

Hvis du vil vide mere: 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anders Broberg (Bestyrelse) 

på 42741710 eller Jens Peter Hanghøj på 72690687 (Stævneudvalget).    

 

Til orientering: 

Vores samværspolitik:  

https://s68.klub-modul.dk/samvaerspolitik-s68 

https://s68.klub-modul.dk/cms/visbestyrsmall.aspx  

 

Børneattest:  

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en ren børneattest. Du kan læse mere om 

børneattester her: https://politi.dk/service-og-tilladelser/straffeattest/bestil-boerneattest  

 

Ansøgning. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 1. april 2023 

Ansøgningen kan sendes til ansættelsesudvalget på andersb@s68.dk 

https://s68.klub-modul.dk/samvaerspolitik-s68
https://s68.klub-modul.dk/cms/visbestyrsmall.aspx
https://politi.dk/service-og-tilladelser/straffeattest/bestil-boerneattest
mailto:andersb@s68.dk


 

 

Der vil blive holdt samtaler løbende 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Svømmeklubben S68   


