
 

H2Odense er Odenses nye svømmeklub som er dannet i 2016 ved en fusion mellem Odense Svømmeklub og Odense Svømme og Livrednings 
Forening (2010). Dermed er H2Odense også tidligere kendt som STO (Swim Team Odense) og målet for vores elite arbejde er ambitioner om 
at udvikle svømmere på nationalt og internationalt topniveau. H2Odense har over 2200 medlemmer og ca. 120 Konkurrencesvømmere. 
Yderligere information om H2Odense kan findes på www.h2odense.dk  

 

H2Odense søger ny assistent til 1. holdet  

Er du opdateret på den nyeste svømmeviden? Vil du træne nogle af landet bedste svømmere? Så har du chancen nu! 
Da vores nuværende 1. holds assistent har fået fuldtids arbejde ved Dansk Svømmeunion søger vi derfor en assistent 
der kan tage fat hurtigst muligt og give vores svømmere masser af feedback på deres træning. Du får som assistent rig 
mulighed for at arbejde med målrettede og positive svømmere, samt masser af mulighed for at samarbejde og suge 
viden til fra både vores kompetente 1. holdstræner og hele klubbens trænerteam. 1. holdet er primært junior og 
senior svømmere med ambitioner om nationalt og internationalt topniveau.  

Dine arbejdsopgaver er:  

 Assistere den daglige træning i vand og på land. Samt ved behov selv forestå træningen 
 Administrativt arbejde ift. planlægning af træning og stævner mv.  
 Deltage i planlægningsarbejde og møder med den ansvarlige træner og resten af eliteafdelingen 
 Deltagelse i stævner og træningslejre efter aftale og behov 

Vi forventer at du:  

 Er skarp til at lære fra dig og især til målgruppen  
 Har klare kompetencer indenfor elitesvømning og ligeledes meget gerne styrketræning 
 Har gode samarbejdsevner med trænerteamet, ledelsen, kolleger, forældre og i særdeleshed svømmerne 
 Har en klar ambition om at suge viden og erfaringer til dig gennem arbejdet 
 Arbejder hårdt for at skabe de svømmere som bliver fremtidens svømmestjerner i Danmark 

Vi tilbyder: 

 Verdens fedeste job med særdeles kompetente og gode kolleger 
 Et netværk til andre ligesindede idrætsaktive især inden for svømning 
 Muligheden for at teste teori af i praksis og mulighed for uddannelse og udvikling af egne evner 
 En god løn efter kvalifikationer og en tøjpakke med lækkert aktivt sportstøj 

 
Du vil få mulighed for indflydelse og personlig udvikling. Du skal indgå i samarbejde med vores øvrige trænerteam, og 
være med til at skabe en sportslig og socialt sammenhængende eliteafdeling. Stillingen forventes at indeholde ca. 3-4 
træningspas pr. uge af 2 timers varighed. Du skal dog forvente at arbejdstiderne varierer alt efter sæson. Stillingen 
ønskes besat snarest muligt!  

Ansøgning og CV sendes til klubchef@h2odense.dk. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og samtaler 
afholdes løbende. Spørgsmål til stillingen rettes til Kristian Sletten på ovennævnte e-mail.  

Vi glæder os til at høre fra dig.  

 


