Cheftræner til Nationalt Træningscenter (NTC),
svømning
Da den nuværende cheftræner på NTC, Paulus Wildeboer, har valgt at fortsætte
trænerkarrieren i Australien, søger Dansk Svømmeunion i samarbejde med Team
Danmark en cheftræner til det Nationale Træningscenter (NTC).
Med implementeringen af ”Svømmeplan 2016” har Dansk Svømmeunion besluttet, at der
skal ansættes både en landstræner samt en NTC-træner. Sidstnævnte vil være ansvarlig
for planlægningen og gennemførelsen af den daglige træning på NTC. Cheftræneren på
NTC vil være ansvarshavende personlig træner for de optimalt set 12 svømmere, der har
daglig træning på NTC. I tillæg til cheftræneren er der også en assistent-træner tilknyttet
NTC. Træningscentrets opgave er at tilbyde højt kvalificeret træning og opfølgning af
svømmere på NTC. Det er cheftrænerens ansvar, at NTC leverer et miljø, der udvikler
svømmere på olympisk finaleniveau. De specifikke mål er at opnå medaljer til Danmark
ved OL, VM og EM. Det primære fokus er på internationale langbanemesterskaber.
Det daglige arbejdssted bliver det Nationale Træningscenter i Bellahøj Svømmestadion i
København. Cheftræneren på NTC bliver en del af Sportsafdelingen, som, foruden
cheftræner på NTC består af sportschef, landstræner, assisterende NTC-træner,
talentudvikler og elitekoordinator.
Stillingens overordnede omdrejningspunkt er planlægning og gennemførelse af træning på
et højt internationalt niveau på NTC resulterende i internationale topresultater.
NTC træneren skal blandt andet arbejde med følgende opgaver:
 Planlægning af såvel fire–års cyklus som sæson i samarbejde med landstræneren.
 Indgå i et konstruktivt dagligt samarbejde med den assisterende træner på NTC,
som både er udviklende for begge trænere og for svømmerne.
 Planlægning og gennemførelse af træningen på NTC.
 Sikre individuel opfølgning af samtlige svømmere på NTC.
 Koordinere et omfattende samarbejde med eksterne eksperter som læger,
fysioterapeuter, bio-mekanikere, fysiologer, psykologer med flere i samarbejde med
landstræneren.
 Gøre NTC til et forbilledligt verdensklasse træningsmiljø i Danmark, som ligger
baren højt og som andre træningsmiljøer kan spejle sig i.
 Udvikling af NTC-svømmere. Dette udgør det vigtigste parameter for cheftræneren,
dog skal vedkommende være et aktiv for det danske trænerkollektiv og være
indstillet på at dele ud af erfaringer og kompetencer.
 Deltage på træningslejre samt ved internationale stævner/mesterskaber med NTC
svømmerne.
En fuldstændig arbejdsbeskrivelse kan ses her.

Vi søger en træner, som har:
 Relevant uddannelse.
 Erfaring med at være ansvarshavende og daglig træner for verdensklasse
svømmere (dokumenteret internationale topresultater).
 En ambition om, at udvikle danske topsvømmere til det højeste internationale
niveau.
 Forståelse for den enkelte svømmers situation og evner at individualisere, så hver
svømmer får bedst mulige forudsætninger for at indfri sit potentiale.
 Erfaring med at arbejde med eksperter og få det koordineret, så det danner et solidt
fundament i den daglige træning og i konkurrencesituationer.
 Mulighed for at rejse med NTC-svømmerne i det omfang, det er nødvendigt.
 Erfaring med at coache, lede og inspirere svømmere til at præstere på højt
internationalt niveau under internationale konkurrencer.
 Gode sprogkundskaber. Skal tale engelsk eller dansk.
 Kommunikationskompetencer. Der skal være klar og tydelig kommunikation i
forhold til samarbejdspartnere både internt i Dansk Svømmeunion og i forhold til
klubtrænere/ledere og medier.
 En professionel tilgang til trænerhvervet og kan indgå i et team med sportschef,
landstræner, assistenttræner og elitekoordinator.

Vi tilbyder:
- Spændende udfordringer i en stilling, hvor du har rig mulighed for at påvirke og udvikle
dit eget arbejdsmiljø.
- Attraktiv og konkurrencedygtig løn, der modsvarer dine kvalifikationer og resultater.
- Seks ugers årligt betalt ferie.
- En tidsbegrænset kontrakt frem til OL 2016 i Rio de Janeiro.
- Hjælp til at finde passende bolig i hovedstadsområdet.

Mere information:
For yderligere information - kontakt sportschef Mikkel von Seelen på mobil +45 2920 6160,
eller e-mail: mvs@svoem.dk

Send venligst din ansøgning til:
Dansk Svømmeunion
Att.: Mikkel von Seelen
Ryttergaardsvej 118, 2.
DK-3520 Farum
Denmark
- eller også meget gerne pr. e-mail til mvs@svoem.dk
Tidsfrist for modtagelse af ansøgninger er: 1. januar 2013.
Tiltrædelse: Snarest muligt.
Dansk Svømmeunion har cirka 140.000 medlemmer fordelt på godt 230 medlemsklubber og er dansk idræts tredjestørste specialforbund. Unionen arbejder udover svømning også indenfor disciplinerne vandpolo, synkro, udspring og
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