
Svømmetræner til 2 voksenhold. 
 
 
Går du med en svømmetræner i maven eller er du uddannet svømmetræner, så har du chancen her hos os i 
BMI. Du vil få mulighed for at få et trænerkursus gennem DGI-svømning, omhandlende voksen/senior 
svømning/vandmotion i foråret. Du skal være en inspirerende og igangsættende svømmetræner og 
svømmemotionstræner, i vores 2 års projekt "kom og vær med - 30+ og op, samt senior", der er finansieret 
af bevæg dig for livet - Aarhus puljen. 
 
Vi søger en træner, er har tid og lyst til at træne hver tirsdag kl.8-10 i Beder Malling Idrætscenter, med 
opstart af første hold d.14.april til d.23. juni.  

 

Vi ønsker en træner, der har mulighed for at fortsætte trænerjobbet i minimum 2.5 år  
Der er sæson opstart igen primo august 2020 til maj 2021, samt igen fra august 2021 - til maj 2022. 
Målgruppen er 30+ og opefter, samt seniorer. 
 
1) 
På holdet kl.8-9; morgenfriske svømmere, skal du støtte svømmerne i at få bedre kondition, samt at udvikle 
og forbedre deres svømmestilart, samt støtte fællesskabet i at udvikles. 
Du skal i dialog med alle svømmere. Nogle vil bare svømme baner, andre har behov for 
svømmeundervisning, på deres niveau – mens andre kan have behov for støtte for at komme godt i gang 
med svømningens kunst. Træneren skal skabe den gode velkomst, så potentielt nye svømmere føler sig 
velkommen i prøvetimen og har lyst til at tilmelde sig holdet, samt støtte den enkelte til fastholdelse på 
holdet. Træneren skal opfordre svømmerne til at mødes i cafe klubånd, efter træningen, for at udvikle et godt 
svømmefællesskab på holdet.  
2) 
På holdet kl.9-10; Strandløvernes vandkamp-og vandmotionshold, skal du støtte deltagerne til at få sved på 
panden, vand i håret og et smil på læben. Træneren skal undervise i fælles vandkamp, f.eks. vandhåndbold, 
vandpolo og vandbasket og i styrke-og konditionstræning. Samt at udvikle sammenholdet i vandet og i Café 
Klubånd efter vand-strabadserne. Træneren skal opfordre svømmerne til at mødes i Café Klubånd, efter 
træningen, for at udvikle et godt svømmefællesskab på holdet og selv gå foran, indtil de er selvkørende. 
Træneren skal også her skabe den gode velkomst på holdet, så potentielt nye svømmere føler sig 
velkommen i prøvetimen og har lyst til at tilmelde sig holdet. 

Ideelt har du erfaring med at undervise voksne og seniorer og er uddannet svømmetræner. 

Men du kommer også i betragtning, uden en svømmetræneruddannelse, hvis du elsker at finde på sjove, 
inspirerende og udfordrende bold- og motionslege til voksne 30+- og seniorer, samt at forbedre de voksne 
svømmeres grundlæggende svømmeteknik, så er du måske vores kommende svømmetræner i BMI fra april 
2020 og frem. 

Vi kan tilbyde 120kr i timen, 2 timer hver uge, fra 14 april til 23 juni 2020 og i 30 uger om året derefter. 

Send os din ansøgning vedlagt CV til projektkoordinator i BMI, anetteuldall@yahoo.dk  

Senest d.20/2 -2020. Vi evaluerer løbende indkomne ansøgninger, så tøv ikke for længe. Vi glæder os til at 
høre fra dig. 

Med svømmende hilsen  

Anette Uldall-Jessen, Projektkoordinator i BMI. 

BMI Svømning, Egelund Idrætscenter, Bredgade 5, 8340 Malling. 

Bmisvomning.dk  


