
H2Odense søger en elitetræner med flair for talentudvikling 
 
H2Odense søger en elitetræner med flair for talentudvikling og som kan være en vigtig brik i klubbens udvikling 

henimod et high performance miljø. Alle forudsætningerne for at udvikle svømmerne og skabe resultater på højeste 

niveau er på plads i Odense. Det gælder samarbejdet med Dansk Svømmeunion og Odense Kommune, samt andre 

svømmeklubber. Vi er en stor klub med mange medlemmer, som står stærkt lokalt og nationalt. Sideløbende er 

Odense by også i en rivende udvikling, hvilket indenfor en overskuelig fremtid gerne skulle munde ud i nye faciliteter 

for klubben. Alt i alt vil det give os fundamentet for at opbygge et af Danmarks stærkeste elitemiljøer. 

 

Dine opgaver: 

• Lede og planlægge den daglige træning på 1. holdet. 

• Deltage i stævner og træningslejre. 

• Udføre administrativt arbejde i forbindelse med ovenstående. 

• Bidrage til udviklingen af både svømmere og klubben som helhed. 

• Sikre den svømmefaglige røde tråd for træningen op gennem konkurrenceafdelingen. 

• Deltage proaktivt i trænersamarbejdet. Både på 1. holdet, på 2. holdet og i resten af konkurrenceafdelingen. 

• Du vil referere til vores direktør, Brian Daniel Marshall. 

 

Din profil: 

• Du vil have et dokumenteret ”track record”, som svømmetræner på junior eller senior niveau eller du er en 

top årgangstræner, som er på fast-track til elitecoaching. 

• Du har erfaring med at bringe svømmere frem til internationale mesterskaber. 

• Du har flair for talentudvikling og kan indgå aktivt i svømmernes, trænerteamets og konkurrenceafdelingens 

udvikling. 

• Dine værdier vil matche klubbens, og du vil tilgå dem med bl.a. ærlighed, ansvar, passion og entreprenørskab. 

• Du er energisk og vil skabe et positiv træningsmiljø, hvor trænere og svømmere medskaber glæde og 

motivation. 

• Du tror på at hjørnestenene i elitesvømning inkluderer teknisk beherskelse, respekt, tillid og åben 

kommunikation.  

 

Klubben tilbyder bl.a: 

• Fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer. Ansættelse pr. 1. august eller efter aftale. Løn- og 

kontraktforhold forhandles individuelt. 

• Spændende udfordringer i en ny stor klub med engagerede svømmere. 

• Et miljø, hvor der er fokus på faglig og pædagogisk sparring og uddannelse. 

• Et arbejdsmiljø baseret på anerkendelse og udvikling. 

 

Vil du være en del af vores team og være med til at udvikle konkurrencesvømning i Odense, så send os din ansøgning 

og CV senest 5. juni 2019. Ansøgningen bør inkludere beskrivelse af træningsfilosofi samt eksempel på 

træningsprogram. 

Samtaler afholdes løbende. Uddybende informationer kan fås ved henvendelse til klubdirektør Brian Marshall,  

bdm@h2odense.dk / 61 28 63 56.  

Alle ansøgninger behandles fortroligt og efter gældende lovgivning. 

Ansøgning inklusive relevante bilag sendes til formand@h2odense.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i H2Odense.  
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