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Genopslag: 
 

Køge Svømmeklub søger Cheftræner/Elitetræner 
 
Vil du være med til at udvikle en topklub i dansk svømning med fokus på talentudvikling? Har du erfaring 
med at udvikle svømmere på højt nationalt og internationalt niveau og motiverer det dig at lede 
talentudvikling på tværs af aldersgrupper. Så har du nu muligheden for at blive Køge Svømmeklubs nye 
cheftræner/elitetræner og blive en central del af Køge Svømmeklubs ambitiøse udviklingsrejse.  
 
 
Profil 
Du er enten en erfaren cheftræner, der fra dag ét kan gå ind og tage det faglige ansvar for K-afdelingen, 
eller en yngre, talentfuld og ambitiøs træner, der efter en kort periode med indfasning og sparring efter 
behov, kan udfylde rollen.  
 
 
Rolle 
Du vil blive en del af klubbens stærke træner - og ledelsesteam og vi kan tilbyde et spændende og alsidigt 
job, hvor du som cheftræner/elitetræner vil være en del af teamet der har  det overordnede ansvar for lede 
og videreudvikle klubbens konkurrenceafdeling.  
 
Specifikt vil du bl.a. have ansvaret for: 

• At træne, coache og udvikle klubbens bedste svømmere på A-holdet.  

• Overordnet talentudvikling på tværs af konkurrenceafdelingen. 

• At sikre høj trivsel, glæde, motivation og fællesskab på A-holdet og i konkurrenceafdelingen.  

• Videreudvikling og eksekvering af klubbens strategi.  

• Sæson - og målsætningsplanlægning. 

• Sparring og vidensdeling med klubbens øvrige trænere. 

• Deltagelse i stævner, mesterskaber og træningslejre samt sociale arrangementer. 

• Planlægning og deltagelse i KSKs aktiviteter som partnerskabsklub for SVØM.  

 
 
Kvalifikationer 
Vi forventer, at du har flere års erfaring fra lignende roller og at du er bredt svømmeteknisk og teoretisk 
velfunderet og har gennemført en relevant træneruddannelse. Som person er du udadvendt, ambitiøs og 
imødekommende med et godt overblik, og et stærkt engagement i de mennesker du arbejder og 
samarbejder med til daglig.  
 
Derudover har du: 

• Stærke lederegenskaber og evnen til at lede på en inkluderende og tydelig facon.  

• Dokumenteret erfaring med at udvikle svømmere på højt nationalt og internationalt niveau. 

• En naturlig nysgerrighed på nye tendenser og teknik, der kan gøre vores svømmere endnu bedre. 

• Gode kommunikationsevner og evnen til at kommunikere med både svømmere, forældre og andre 

i og omkring i KSK.   

• Evnen til at tænke langsigtet og indgå i det strategiske udviklingsarbejde. 

• En god portion empati, stor fleksibilitet, samarbejdsvillighed og godt humør, så du naturligt kan 

indgå i et stærkt team sammen med vores øvrige ansatte og frivillige.  
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Om KSK 
Vi tilbyder et interessant job i en velfungerende klub med: 

• Klubchef, Forretningsfører, Svømmeskoleleder, 10 konkurrencetrænere og assistenttrænere, 30 

svømmeskoleinstruktører og mange engagerede frivillige, 

• Klare og veldefinerede mål og strategier, som du skal være med til at videreudvikle. 

• Et af de absolut bedste talentudviklingsmiljøer (årgangs- og juniorsvømmere) i Danmark, med flere 

piger og drenge i top-8. 

• Medaljetagere ved senior-, junior-, årgangsmesterskaber. 

• God økonomi til både stævner og træningslejre. 

• Adgang til både 25m bassin i Herfølge Svømmehal og 50 meter bassin i Ishøj Svømmehal, samt 

aftale med fitnesscenter i Køge. 

• Gode muligheder for selv at planlægge dagen. 

• Attraktiv løn som afhænger af erfaring, uddannelse og resultater.  

• Køge Svømmeklub har en formaliseret partnerskabsaftale med SVØM. Læs mere HER  

 
Du kan her læse mere om vores klub på www.ksk.dk, om K-afdelingen og vores strategi, som pt. er under 
revidering, og hvor du vil være en naturlig del af dette arbejde.  
 
 
Bliv en del af KSK 
Har stillingen vakt din interesse, så glæder vi os til at høre fra dig. Ansøgningsfrist er senest den 1. maj 
2023, men skynd dig, vi indkalder potentielle kandidater løbende som ansøgninger modtages. 
 
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, inden du søger, er du velkommen til at kontakte klubbens 
klubchef Jan Hansen (+45 27574607) / jan@ksk.dk  
 
Ansøgning sendes til jan@ksk.dk  
 
Tiltrædelse:   1. august 2023.  
Ansøgningsfrist: 1. maj 2023 
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