
	 	 	
	

 
Ansvarlig træner til Sigma Swim 
	
	
Sigma Swim søger en kompetent og passioneret træner til at varetage træningen af vores to Sigma 5 hold 
i moderklubberne Allerød og Birkerød, og som ønsker at være en del af et spirende elitemiljø. 
 
Vores to Sigma 5 hold, er konkurrencehold der træner i hver sin moderklub. Vi har en ambition om at 
ensrette træningen for de to hold og ønsker derfor en træner, der kan gå på tværs af de to hold som den 
gennemgående træner. 
 
Jobbet i hovedtræk 

• Daglig træning på tværs af begge klubber, træningsplanlægning samt sæsonplanlægning. 
• Stævner, træningslejre m.v. og ansvarlig for planlægning heraf. 
• Sikre alsidig teknisk udvikling af Sigmas unge børnesvømmere. 
• Fokus på at skabe glæde og passion ved svømning samt dyrkning af fællesskabet på holdene. 
• Sikre en ensrettet udvikling på de to hold i tråd med resten af konkurrenceafdelingen. 

 
Vi forestiller os at du 

• Har erfaring med undervisning og træning af unge konkurrencesvømmere. 
• Trives med tæt samarbejde i teams. 
• Er struktureret og administrativ stærk. 
• Kommunikerer tydeligt med svømmere, forældre og kolleger. 
• Af natur er positivt indstillet og anerkendende i din tilgang til svømmerne. 
• Er nysgerrig og opsøgende i forhold til ny viden og ønsker at dygtiggøre dig løbende. 

 
Vi lægger stor vægt på at finde den rette profil, som brænder for at udvikle svømmerne både sportsligt og 
personligt. Arbejdstiden kan tilpasses mellem 16 og 28 timer pr. uge.  
 
Vi tilbyder et job i et af Danmarks stærkeste klubmiljøer, hvor miljøet er elitært og fællesskabet er stort. Du 
vil indgå i et særdeles stærkt trænerteam, der giver de bedste betingelser for at videreudvikle dig som 
træner. 
 
Har du lyst til at blive en del af Sigma Swim, så send os hurtigst muligt din ansøgning og CV. Sigma Swim 
tilbyder en løn, der afspejler dine kvalifikationer.  
 
 
Ansøgningsfr isten er den 15. juni 2020, men samtaler finder sted løbende. Vi forventer, at du kan 
starte i august 2020.   
 
 
Hvis du har spørgsmål så kontakt gerne Sigmas klubchef, Mia Hyldahl 
mia.hyldahl@sigmaswim.dk / mobil 21 44 45 90 
 
Du kan også læse mere om Sigma Swim på sigmaswim.dk og facebook.com/sigmaswim  
 
 
 
Vi ser frem til at høre fra dig! 
	
	
	
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. 


