Zwemclub de Wellerobben zoekt per direct een

ASSISTENT TRAINER WEDSTRIJDZWEMMEN

Wie zijn wij?
Wij zijn zwemclub de Wellerobben uit
Haulerwijk. In de zomerperiode
trainen wij in het buitenbad van
Haulerwijk en in de winterperiode in
het binnenbad van Oosterwolde.
Wij zijn een club voor jong en oud en
vinden plezier hebben in het sporten
en
gezelligheid
onderling
erg
belangrijk! Afhankelijk van de leeftijd,
ervaring en ambities kunnen de
zwemmers
komen
trainen
op
maandag, dinsdag en/of zaterdag.
Naast
de
trainingen
zijn
er
verschillende wedstrijden waar wij
aan mee doen, zo
komen wij
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bijvoorbeeld uit in de nationale
zwemcompetitie. Afgelopen twee
jaren is de Wellerobben kampioen
geworden van de vijfkamp, een
vijfdelige wedstrijd met 4 andere
zwemclubs uit de regio.
Naast de landelijke zwemcompetitie
en de vijfkamp, nemen wij ook vaak
deel aan (inter)nationale toernooien,
regiokampioenschappen,
masterwedstrijden en junioren- en jeugdwedstrijden.
Naast wedstrijdzwemmen bieden wij
ook recreatief zwemmen aan.

Bezigheden:
Op dit moment telt de zwemclub
bijna 50 leden, waardoor wij op zoek
zijn naar een assistent trainer. De
assistent trainer zal met name op
dinsdagavond (18:00 uur – 19:30 uur)
training geven aan de jongste
categorie (8 tot 13 jaar). De
hoofdtrainer geeft op dat moment
training aan de oudere zwemmers.

De assistent trainer hoeft niet in het bezit
te zijn van een trainersdiploma, dit zal
door de zwemclub gefaciliteerd
worden.
Je taken zullen bestaan uit het
begeleiden van de jongste zwemmers
om ze zo goed mogelijk voor te
bereiden op de wedstrijden.

Wie zoeken wij?
o Iemand met veel motivatie om
het beste uit de zwemmers naar
boven te halen
o Kan en wil werken met deze
leeftijdscategorie (8-13 jaar)
o Ervaring en affiniteit heeft met
de zwemsport
o Beschikbaar is op dinsdagavond
en af en toe op zaterdag (i.v.m.
wedstrijden)

Wat bieden wij?
o Een enthousiaste groep
zwemmers
o Mogelijkheid tot het volgen van
een trainerscursus
o Ondersteuning van de
hoofdtrainer
o Onkostenvergoeding

Heb je interesse?
Stuur ons dan een bericht met
korte introductie via
wellerobben@live.nl
Wil je meer informatie, of een
keertje langskomen bij een
training, neem dan even contact
op via bovenstaand e-mailadres
of kijk op onze website:
www.wellerobben.nl.
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