
 
STT svømmeklub er en klub i rivende udvikling, og vi har i den foregående sæson fået skabt et 
stort og godt hold (T*) for tidligere elitesvømmere og vores egne tidligere talentsvømmere.  
 
STT er en del af elitesamarbejdet i VAT CPH, hvilket betyder, at vi har sendt et par af vore trænere 
videre i VAT CPH sammen med deres svømmere. Så vi har nu brug for nye stærke kræfter til at 
løfte træneropgaverne på vor T* Stjerne hold. 
 
Vi søger en træner til vores Talentafdeling, primært til vores T*-hold, som sammen med resten af 
vores trænere i Talent afdelingen skal sikre en god udvikling og stabil træning for vore 
ungdomssvømmere. 
 
T* holdet består af en junior- og seniordel, som tilsammen udgør ca. 30 svømmere i alderen fra 
12-18 år. Du vil indgå i et trænerteam på 5 trænere, som er fordelt på hhv. T1, T2 og T*. Alle 
trænere refererer til cheftræneren, som er bindeleddet mellem T afdelingen og vor svømmeskole. 
 
Dine Opgaver: 
 

- Lede og planlægge træningen for T* Senior, som svømmer 3 gange ugentlig i hhv. Fløng og 
Taastrup. 

- At deltage i stævner og træningslejre. 
- At bidrage til at udviklingen af svømmere og klubben som heldhed. 
- At følge klubbens røde tråd for træningen, der læner sig op ad ATK. 
- At deltage aktivt i træner staben og afløse i tilfælde af sygdom 
- Du kan og skal gennemføre bassinlivredder prøven.  
- Du har mod og lyst til at stå på kanten 
- Du er glad og smilende, og har lyst til at engagere dig i dit arbejde og STT. 
-  

Hvis du mener at det er dig vi lige går og mangler, så kontakt STT Cheftræner Regina Wonisch mail: 
Regina@sttsvoem.dk. Du kan også kontakte STT Formand Helle Cornelius-Knudsen på email: 
Helle@sttsvoem.dk. 
 
Ansættelse hurtigst muligt. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig,  
 

Vil du være en del af Vestegnens  
spændende svømmeprojekt? 
 
 
Swim Team Taastrup (STT) søger dygtig 
og inspirerende træner til Stjernehold. 
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