Juni 2021

Assisterende elitetræner søges til Sigma Swims 1. Hold
Sigma Swim er et elitært startfællesskab mellem Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerød. Vi har
eksisteret siden 1998 og er dermed et af de ældste startfællesskaber i dansk svømning. Omdrejningspunktet
for Sigma Swim er frem for alt den sportslige satsning inden for senior-, junior og årgangssvømning. Vores
vision er at være det førende elitemiljø i dansk svømning. Vi arbejder dedikeret på, at vores svømmere
kvalificerer sig til OL, VM, EM og EJM, ligesom vi vil gøre os gældende ved holdmesterskaber. Målene skal
nås ved at skabe de bedste rammer for elitesvømning. Det er derfor vores mission at skabe det bedste og
mest motiverende miljø for vores svømmere, for vores trænere og øvrige ansatte. Den daglige træning for
vores cirka 200 svømmere i konkurrenceafdelingen foregår i både Allerød, Blovstrød og Birkerød.

Vores nuværende assisterende elitetræner på førsteholdet har valgt at gå på pension, og vi søger
derfor nu en ny kompetent og erfaren træner, til at indgå i vores stærke trænerteam for vores
bedste svømmere - i tæt samarbejde med klubbens elitetræner.
Jobbet i hovedtræk:
• Deltage i træningen på førsteholdet (seniorer) og en del på andetholdet (juniorer)
• Deltage i stævner og træningslejre
• Være ansvarlig for den fysiske træning
• Være en aktiv medspiller i trænerteamet til daglig, samt i planlægningen af sæsonen
• Sparring med de øvrige konkurrencetrænere både på kanten og til møder
• Tage del i klubbens øvrige udviklingsmål
• Tilmelding til stævner, samt andre administrative opgaver
• Jobbet er en fastansættelse og som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Du vil referere til
klubchefen
Du er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddannet og erfaren indenfor fysisk træning
En træner med stor erfaring indenfor senior/juniorsvømning
En teamplayer med gode samarbejdsevner
Positiv af natur og anerkendende i din tilgang
Fleksibel
En motivator, en rollemodel og en god inspiration for svømmerne
Dygtig til at kommunikere budskaber klart og tydeligt
Stærk svømmeteknisk med øje for detaljer
God til og tryg ved administrative opgaver

Vi er en klub fyldt med passionerede svømmere og trænere samt en dedikeret forældregruppe.
Den rette profil er ligeså passioneret omkring svømning som vi er og er fuld af respekt for den
mulighed, man har som træner for at kunne udvikle hele mennesker - både i deres svømning og i
deres liv i øvrigt. Sigma Swim drives af en professionel administration.

Har du lyst til at blive en del af Sigma Swims trænerteam, så send os hurtigst muligt din ansøgning
og dit CV.
Ansøgningsfristen er den 21. juni 2021, og samtaler finder sted løbende. Vi forventer, at du kan
starte senest 1. september 2021. Send din ansøgning til mia.hyldahl@sigmaswim.dk
Hvis du har spørgsmål så kontakt gerne Mia Hyldahl:
mia.hyldahl@sigmaswim.dk / mobil 21 44 45 90

