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HORSENS SEJLKLUB SØGER CHEFTRÆNER/AKTIVITETSCHEF  
 
Horsens Sejlklubs har gennem årene har haft stor succes med at udvikle fremtidens sejlsports 
talenter. Vi har en engageret forældregruppe, en pæn flåde af Optimistjoller og storjoller til de 
helt unge sejlere, samt nogle gode ungdomsfaciliteter, og i det hele taget en velfungerende 
sejlklub. 
 
Ungdomsafdelingen har de senere år været drevet af frivillige forældre, med hjælp af timelønnede 
hjælpetrænere, rekrutteret blandt vores egne sejlere. 
 
For at tiltrække nye sejlere og gennemføre nye aktiviteter, søger vi en cheftræner/aktivitetschef, 
som primært får følgende arbejdsområder: 
 
Helt unge sejlere i alderen 7-12 år 
 

• Ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre et program for rekruttering og introduktion af 
helt unge optimistsejlere, som er i tråd med de forventninger, som nutidens familier stiller 
til deres børns fritidsbeskæftigelse. 

• Lede, organisere og gennemføre træningsforløbet for de unge i samarbejde med vores 
unge hjælpetrænere 

• Bistå og rådgive forældregruppen i forberedelse og gennemførelse af camps og lokale 
kapsejladser for de unge. 

 
Youngsters fra 13-22 år 
 

• Du får ansvaret for at gøre det mere attraktivt at fortsætte som sejler efter folkeskolen, og 
samtidig have et attraktivt program med henblik på, at tiltrække helt nye sejlere til 
Youngsters afdelingen, hvor det er muligt at sejle storjoller eller i klubbens J70 sportsbåde. 
 
  

Erhversklubben OnBoard 
 
Horsens Sejlklub har gennem mere end 10 år haft en velfungerende erhvervsklub ’OnBoard’, som 
har til formål at tilbyde værdiskabende aktiviteter for vores samarbejdspartnere, som primært 
kommer fra det lokale erhvervsliv. 
 
OnBoard har gennem årene arrangeret en årlig Business Cup, stået for J70 projektet, drevet 
Horsens til OL kampagnen. Nyeste tiltag er projekt Sejl og Vind, hvor vi i samarbejde med det 
lokale Jobcenter tilbyder sejlads for udfordrede unge på vej i uddannelse eller job. 
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• I samarbejde med OnBoard ledelsen og GoSail A/S i Middelfart, skal du være med til at 

udvide vores aktiviteter med at tilbyde teambuilding for erhvervsvirksomheder og unge 
mennesker, samt gennemføre arrangementer for vores samarbejdspartnere. 

 
Hvem er du ? 
 
Vi forestiller os, at du er en erfaren sejler, som brænder for at aktivere og motivere unge 
mennesker og ikke mindst deres forældre. 
 
Du er omgængelig og initiativrig, og forstår at begejstre dem, som du skal samarbejde med, med 
respekt for, at de arbejder frivilligt. 
 
Du er som minimum DS Instruktør 2 og vil videre med DS træneruddannelsen eller lignende, og er 
måske uddannet lærer, pædagog, fysioterapeut eller eventuelt et deltidsstudie på VIA i Horsens, 
hvor der også er plads til trænerjobbet. 
 
Arbejdstid 
 
I sæsonen forventer vi, at du er tilstede, når de unge mennesker skal træne, samtidig med at du 
deltager i de aktiviteter, som vi har i OnBoard i dagtimerne. Vi forestiller os, at arbejdstiden i 
sejlersæsonen er minimum 25 timer om ugen. Weekendarbejde vil kunne forekomme i sæsonen. 
Vi vil så vidt muligt være behjælpelig med at finde supplerende arbejde gennem vores netværk. 
 
Løn og ansættelsesvilkår efter nærmere aftale. 
 
Henvendelse om jobbet til Horsens Sejlklubs bestyrelse v/ 
Klaus Schubert på 40 92 91 95 (Kontakt til ungdomsafdelingen) 
eller 
Peter Bjerremand Jensen på 21 65 95 80 (OnBoard) 
 
 
Skriftlig ansøgning med CV sendes senest den 15.02.2019 til undertegnede. 
 
Horsens Sejlklub 
V/Peter Bjerremand Jensen 
Krogsbækalle 11 
8700 Horsens 
Mail: peter@horsenstilol.dk 


