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Træner søges til STTs konkurrencesvømmere (SuperKids) 

Er du passioneret, motiveret, dedikeret og en der elsker at arbejde med svømmere i børnegruppen? 

Brænder du også for at udvikle konkurrencesvømmere til deres fulde potentiale? 

Vi søger et godt samarbejde med en træner, der ønsker at indgå i et stærkt samarbejde med de andre 

trænere i vores konkurrenceafdeling. Vi søger en, der er god til at lære fra sig og er motiveret til at 

undervise svømmerne. Vi leder efter en, der ønsker en bedre hverdag for vores medlemmer, samt en der 

ønsker at udvikle svømmerne mest muligt. Som træner på vores konkurrencehold får du muligheden for at 

arbejde i en svømmeklub, der er i stor udvikling og har som mål at blive en af Danmarks bedste 

konkurrenceafdelinger. 

Vi forventer, at…:  

• du er mindst 18 år og gerne ser en længere karriere i STT  

• du har en passion for svømmesporten og overholder og følger STT’s politik, strategi og værdier  

• du kommer til tiden og er seriøs, målrettet og fokuseret 

• du har god kommunikationsevne med alle svømmere, forældre og trænere  

• du deltager i et møde med de andre trænere hver anden uge samt alle andre møder  

• du tager på kurser & uddannelser som STT tilbyder  

• du sætter dig godt ind i STT’s Håndbog og andre medier til uddannelse 

• du deltager på obligatorisk livredderkursus (førstehjælp og bassinprøve) én gang årligt. 

• du overholder og planlægger sæsonplan, stævneplan og træningsplan  

• du forbereder og planlægger programmer inden træning med en god rød tråd 

• du kan udvikle svømmerne på den rigtige måde, så de er klar til klubbens årgangshold 

Kvalifikationer:  

• Du har Svømningens Grunduddannelse  

• Kendskab til stilarterne samt teknikken i disse 

• Har pædagogiske evner inden for aldersgruppen 

• Kendskab til færdigheder som svømmerne skal bruge for at udvikle og forbedre deres generelle 

svømning  

• Evnen til at vise og forklare stilarterne letforståeligt 

• Selv-motiveret med evnen til at arbejde uden tilsyn 

• Gode team- og kommunikationsfærdigheder  

 

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

• Et stærkt netværk og samarbejde kollegaer i mellem 

• Udvikling som træner via workshops, erfaring og kurser 

• Life-skills og udvikling af lederegenskaber  

• Timeløn og feriepenge  

 

SuperKids træner 3-4 gange om ugen, ca 2.5 time pr. gang og I kommer til at være 2 trænere på kanten.  

Ansøgning og spørgsmål skal sendes til: Karen Høffer karen@sttsvoem.dk senest 31/7-20 
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