Dansk Svømmeunion søger en træner til VM i Gwangju 2019
Dansk Svømmeunion søger en træner til VM i Gwangju i Sydkorea 2019. Med
henvisning til udtagelseskriterierne for sommerens VM i svømning i Gwangju giver
Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion nu mulighed for at komme i betragtning til en
position som associeret træner og bidragsyder med fokus på udvikling til VM-holdets
supportteam.
Det forventes at den rette kandidat har mulighed for at deltage ved både Sette Colli,
under hele VM-forberedelsen og ved VM i Gwangju i juli måned.
Der vil være afrejse til Sette Colli den 20. juni 2019 og hjemrejse den 24. juni 2019.
VM-holdet rejser til Japan på den forberedende træningslejr den 7. juli 2019, mens VM
afholdes i Gwangju i Sydkorea i perioden 21. juli 2019 til 28. juli 2019. Hjemkomst til
Danmark vil finde sted den 30. juli 2019.
Dansk Svømmeunion vil ud fra en helhedsvurdering vægte følgende karakteristika som
afgørende:
• Den rette kandidat har et ønske om at lære og udvikle sig i et samarbejdende
miljø med henblik på at præstere bedste muligt i international high performance
• Den rette kandidat har viljen, indstillingen og kapaciteten til på lang sigt at være
træner på nationalt og internationalt niveau
• Den rette kandidat har evnerne til at tænke og arbejde strategisk på både den
korte og lange bane
• Den rette kandidat har dokumenterede podieplaceringer ved danske
juniormesterskaber og/eller top-8 placeringer ved danske seniormesterskaber
• Den rette kandidat har færdigheder inden for videoarbejde og
performanceanalyse
• Det forventes at den rette kandidat har færdiggjort eller er i gang med DIF
diplomtræneruddannelse eller tilsvarende uddannelse (DIF niveau 3).
• Den rette kandidat skal efterleve Dansk Svømmeunions Adfærdskodeks og
Sportsafdelingens teamkultur, "Et hold, et mål".
Såfremt du er interesseret i stillingen som træner og bidragsyder med fokus på
udvikling til VM-holdets supportteam, bedes du sende en motiveret ansøgning,
inklusive en kort beskrivelse af dine mål og forventninger til din trænerkarriere, senest
12. maj 2019 til Charlotte Bistrup på mail cbi@svoem.dk.
Ansøgningen skal være ledsaget af en kort udtalelse fra din klub, der bekræfter at
klubben understøtter din deltagelse som et led i kompetenceudviklingen af dig som
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træner. Ligeledes skal klubben bekræfte, at den er indforstået med at medfinansiere
rejsen og opholdet (træningslejren og mesterskabet) med en andel på en tredjedel af
de samlede omkostninger – dog maksimalt kr. 10.000,00.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til en af følende:
Landstræner Stefan Hansen på e-mail: sh@svoem.dk eller på mobil: 29 31 10 27.
Sportschef Lars Green Bach på e-mail: lgb@svoem.dk eller på mobil: 29 20 61 60.
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