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Dansk Svømmeunion søger i samarbejde med Team Danmark en landstræner. 
 
Det overordnede mål for landstræneren vil være at sikre en fortsat udvikling af dansk 
elitesvømning til højest mulige internationale niveau. Det specifikke mål for Sportsafdelingen 
er at opnå medaljer til Danmark ved OL, VM og EM. Det primære fokus er på internationale 
langbanemesterskaber.  
 
Landstræneren vil arbejde inden for den strukturelle og organisatoriske ramme defineret i 
Svømmeplan 2016 og vil være medansvarlig for at opnå de langsigtede sportslige 
målsætninger anført i Svømmeplan 2016. Endvidere vil landstræneren arbejde med 
udgangspunkt i de sportslige målsætninger aftalt mellem Dansk Svømmeunion og Team 
Danmark. 
 
Landstræneren bliver en del af Sportsafdelingen, som, foruden landstræneren, består af 
sportschef, chef landstræner, NTC-træner, talentansvarlig og sportskoordinator. 
 
Landstræneren refererer personalemæssigt til sportschefen og sportsligt til chef 
landstræneren.   
 
Landstrænerens primære fokus er at udvikle dansk svømning i et nationalt og internationalt 
perspektiv i 2015 – 2016 samt lægge grundstenene for perioden frem til 2020. Chef 
landstrænerens primære fokus er at opnå resultater ved større internationale mesterskaber i 
perioden frem til 2016. Landstrænerens arbejde omfatter udvikling af svømmere i diverse 
landsholdstrupper, herunder deres klubber og trænere samt assistere i arbejdet på den 
strategiske videreudvikling af dansk elitesvømning. 
 
I forhold til landsholdstrupperne skal landstræneren blandt andet arbejde med:  

 Medansvarlig for udtagelse af landsholdtrupper i samarbejde med chef landstræneren. 

 Medansvarlig for planlægning af sæsonen for alle landshold i samarbejde med chef 
landstræneren. 

 Deltage i udvalgte landsholdstræningslejre og -stævner. 

 Ansvarlig for sparring med ”Vikings” svømmere (Dansk Svømmeunions senior 
bruttotrup) og deres trænere via løbende dialog og klubbesøg. (Ansvaret for Vikings, 
der har VM og olympisk finale potentiale er placeret hos chef landstræneren). 

 Ansvarlig for ”Great Danes” – et udviklingsprojekt for dansk herresvømning - herunder 
sæsonplan, målsætning, testning, træningslejre og stævner. 

 Assistere i forhold til årgangs- og juniorarbejdet, herunder sæsonplan og målsætning.  

 Lejlighedsvis forestå træning på det Nationale Træningscenter/NTC (afløser). 
 
 
 

 
 
 

 Landstræner i svømning  
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I udviklingen af danske talent- og elitemiljøer skal landstræneren blandt andet arbejde med: 

 Bidrage til faglig kompetenceudvikling af danske elitetrænere.  

 Udvikling af et elitetrænerudviklings-program.  

 Klubbesøg hos eliteklubberne og opfølgning på udvalgte individuelle svømmere og 
elitære træningsmiljøer som helhed. 

 Arbejde ud fra den i ”Svømmeplan 2016” udviklede klubmatrix i samarbejde med 
udviklingskonsulenterne og den talentansvarlige. 

 Arbejde med at udvikle den nationale mesterskabsstruktur, både hvad angår 
kvalifikationskrav og logistik. 

 
Vi søger en træner, som kan: 
- Kommunikere med alle vigtige interessenter inden for dansk elitesvømning. 
- Coache og inspirere eliteklubbernes trænere og svømmere til at præstere i den daglige 

træning og under internationale konkurrencer. 
- Arbejde inden for en professionelt drevet afdeling, og samtidig være i stand til at forstå 

den demokratiske og foreningsmæssige baggrund, som Dansk Svømmeunion bygger på.  
- Sikre stærk og tæt kommunikation med svømmere, trænere og holdledere (i 

Sportsafdelingen).  
- Vise vejen frem imod et konstruktivt samarbejde med svømmerne og klubtrænerne. 
- Være driver på arbejdet med at udvikle, forankre og implementere en ny sportslig strategi 

til afløsning af Svømmeplan 2016.  
 
Vi forventer, at du kan: 

- Fremvise en solid og relevant baggrund som træner på højt internationalt niveau. 
- Dokumentere en træneruddannelse på minimum niveau 3.  
- Rejse med landsholdet i nødvendigt omfang. 
- Dokumentere resultater med de svømmere, som du hidtil har arbejdet med. 
- Samarbejde og kommunikere med Dansk Svømmeunions og Team Danmarks specialister 

indenfor eksempelvis sportsfysiologi, sportspsykologi, biomekanik og ernæring. 
- Dele viden og erfaring med andre unionsansatte trænere og klubtrænere. 
- Kommunikere på en klar og tydelig facon, både mundtligt og skriftligt.  
- Flydende engelsk i skrift og tale. 
 

Vi tilbyder: 

- Spændende udfordringer i en stilling, hvor du har rig mulighed for at påvirke og udvikle dit 
eget arbejdsmiljø. 

- Konkurrencedygtig løn, der modsvarer dine kvalifikationer og resultater. 
- Seks ugers årligt betalt ferie. 
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Mere information: 

For yderligere information - kontakt direktør Pia Holmen på mobil +45 29 20 61 61, e-mail: 
ph@svoem.dk eller chef landstræner Nick Juba på mobil + 45 21 68 09 12 eller e-mail: 
nj@svoem.dk    
 
Send venligst din ansøgning til: 

Dansk Svømmeunion 
Att.: Pia Holmen 
Ryttergaardsvej 118, 2.  
DK-3520 Farum  
Denmark 

- eller også meget gerne pr. e-mail til ph@svoem.dk 

Tidsfrist for modtagelse af ansøgninger er 9. februar 2015. 

Tiltrædelse hurtigst muligt og gerne senest 1. april 2015.  

 
Dansk Svømmeunion har cirka 170.000 medlemmer fordelt på godt 250 medlemsklubber og er dansk idræts 
andet-største specialforbund. Unionen arbejder udover svømning også indenfor disciplinerne vandpolo, synkro, 
udspring og livredning – herunder også konkurrencelivredning og kystlivredning. I de senere år er også 
disciplinen åbent vand-svømning vokset markant i regi af Dansk Svømmeunion – med Christiansborg Rundt 
som det store flagskib.  

Hjemmeside: www.svoem.org  og www.svoem.dk  
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