
Cheftræner søges 
 

Til en af Danmarks bedst placerede svømmehaller søger vi en ny cheftræner, 

der kan være med til genopbygge konkurrenceafdelingen i Kolding 

svømmeklub. 

Du bliver leder for et stærkt trænerteam på 4 dedikerede trænere, der pt 

varetager undervisningen af hold. Sammen skal I have fokus på at fastholde 

og videreudvikle talenter i klubben. 

Teamet består af: 

Kim Gravgaard – Assistenttræner på K1/E1 

Jonas Christensen – Fysisk træner på E1/K1 + E2 

Marco Viveiros – Ansvarlig træner ME 

Thomas Christiansen – Ansvarlig træner Talent 

 

Du skal som træner se muligheder frem for begrænsninger. Du skal ønske at opbygge et fedt miljø for 

svømmere, hvor visionen er ”Det skal være sjovt at gå til svømning” – Motivation er den største drivfaktor. 

Du skal derfor evne at etablere et fedt miljø for svømmere og forældre. Du skal evne at brænde igennem og 

overføre din passion for svømning til svømmere. 

Dine arbejdsopgaver:  

• Sætte rammen for den sportslige udvikling af konkurrenceafdelingen  

• Tilrettelægning og afvikling af træning af vores ”Elite-hold”  

• Sæsonplanlægning  

• Deltagelse i stævner, træningslejre og sociale arrangementer 

• Aktiv deltagelse i konkurrenceudvalget, der sørger for aktiviteter og praktiske opgaver i 
konkurrenceafdelingen 

• Varetage personaleansvar for trænerne i konkurrenceafdelingen, herunder sikre uddannelse og 
ansættelse af timelønnede trænere. 

• Ledelse af trænerteamet 
 

Personlige kompetencer: 

• Du har erfaring med at lede andre trænere 

• Du har evt. selv prøvet kræfter med konkurrencesvømning på forholdsvis højt niveau 

• Du har evt. en diplomuddannelse eller lignende 

• Du skal kunne motivere, opmuntre og coache svømmere og forældre 

• Du skal være super god til at kommunikere og planlægge  

• Du skal trives godt i foreningslivet, og du er meget dedikeret og vedholdende, og det er tydeligt at 
du brænder for at lære svømning fra dig 
 

Vi tilbyder:  

• Løn efter kvalifikationer  

• 6 ugers betalt ferie om året 

 



• En klub med meget lang historik (klubben har 100-års jubilæum i 2022) 

• Dygtige dedikerede svømmere på et højt niveau. 11 svømmere på elitelinje via Kolding Elite 

• Et dedikeret trænerteam, som lægger vægt på sparring og det sociale aspekt i at være en del af et 
team 

• Kompetenceudvikling/uddannelse/videreuddannelse  

• Samarbejde med OL-svømmer Rikke Møller Pedersen, som er ansat som konsulent i klubben  
 

 

Fakta om faciliteter:  

Kolding svømmeklub holder til i Slotssøbadet i Kolding, som vi har et rigtig godt samarbejde med. I 

Slotssøbadet er der et 8x25m konkurrence bassin + et 6x25m træningsbassin. Vi arbejder pt hårdt på at få 

mere vand til Kolding. Vi råder ligeledes over et børnebassin på 0,7m dybde, og et varmtvandsbassin på 

1,2m dybde. Konkurrenceafdelingen råder over 25 fitnesskort til vores ældste svømmere. 

 

Tiltrædelse: hurtigst muligt 

Er du er vores kommende cheftræner, så send os en ansøgning. Vi indkalder løbende til samtaler. 

Send en ansøgning til konkurrence@koldingsk.dk  

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte K-udvalgsformand Charlotte 

Heilmann på mobilnr 27271130  

Følg os på Facebook https://www.facebook.com/koldingsvommeklub/ 
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