STT JUNIOR/SENIOR ASSISTENT TRÆNER
JOBOPSLAG
Er du passioneret, motiveret, dedikeret og en der elsker at arbejde med elitesvømmere? Brænder
du også for at udvikle svømmere, der har høje sportslige mål om at ligge på et højt nationalt
og/eller internationalt niveau?
Så er Swim Team Taastrup perfekt for dig! Vi søger et godt samarbejde med en assisterende
svømmetræner, der har lederegenskaber, er god til at lære fra sig og er motiveret til at undervise
junior- og senior-svømmere i alderen 15+ år.

Jobbet i hovedtræk:
•
•
•
•
•
•

Træning 4-5 gange ugentligt.
Deltagelse til stævner og træningslejre i efterårsferien og vinterferien.
En væsentlig samarbejdspartner til holdets ansvarlige træner.
Være en aktiv medspiller i trænerteamet til dagligt og i planlægning af sæsonen.
Fastholde et højt niveau af svømning og sportslige resultater.
Have fokus på at bevare motivationen og glæden ved svømning på holdet.

Vi forventer, at du…:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er god til at motivere og coache svømmerne både i det daglige, men også til stævner.
Kan kommunikere klart og tydeligt med en anerkendende og positiv tilgang.
Er god til at arbejde målrettet på både kort og lang sigt.
Kan arbejde selvstændigt men også fint indgår i kollegiale teams og er god til at samarbejde.
Har kendskab til alle stilarter og overordnet teknik i disse.
Du deltager i workshops, møder og andre aktiviteter som STT tilbyder.
Du er villig til at tage relevante kurser som STT tilbyder.
Du deltager på obligatorisk livredderkursus (førstehjælp og bassinprøve) én gang årligt.

Det får du ved at være træner i STT’s Konkurrenceafdeling:
•
•
•
•

Et stærkt netværk og samarbejde kollegaer imellem.
Udvikling som træner via workshops, erfaring og kurser.
Life-skills og udvikling af lederegenskaber.
Timeløn og feriepenge.

Vi starter vores sæson i starten af august, og vi indkalder løbende til samtaler.
Ansøgning og spørgsmål skal sendes til,
Tony Tabor
tony@sttsvoem.dk

