Svenska Tennisförbundet söker
barn- och ungdomsansvarig
Svensk tennis befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi bland annat ska stärka tränarkåren,
göra tävlingarna mer utmanande, ge elitspelarna
bättre stöd och tillföra klubbarna mer syre.
Vår nya vision, Tennis – en levande idrott, för livet,
hela livet, ska bli verklighet. Vi söker nu dig som vill
vara med på resan och som brinner för utvecklingen
av de yngsta utövarna.
Det här är din utmaning
Som barn- och ungdomsansvarig för du de yngre
utövarnas talan och tillsammans med kollegorna och
den regionala organisationen arbetar du för att ord blir
till handling. I enlighet med Färdriktning 2020 verkar
du för en modernisering av tennisen utifrån barn- och
ungdomars perspektiv. Ord som jämställhet, inkludering och nytänkande är centrala för ditt arbetsfält.
Under parollen tre roliga- och utvecklande tennisår
skapar du satsningar tillsammans med klubbarna,
såväl för de som vill spela för nöjes skull som för de
som vill satsa lite hårdare.
Du har det övergripande ansvaret för verksamhetsområdet och driver dess frågor både internt och
externt. Du projektleder, samordnar och genomför vår
största barn- och ungdomssatsning Next Generation
i samverkan med regionerna och den nya huvudsponsorn Elite Hotels. I din roll ansvarar du också för
fördelningen av Idrottslyftsmedlen till klubbarnas barnoch ungdomsverksamheter och säkerställer önskad

effekt utifrån de gemensamma målsättningarna i
Färdriktning 2020. I digitaliseringen tecken ansvarar
du för paketera och presentera tennisen på ett attraktivt och engagerande sätt till alla barn och ungdomar.
Förutom att leda det dagliga arbetet ansvar du
för budget, ingår i ledningsgrupp och representerar
tennisen såväl nationellt som internationellt.
Det här är du
Du är en ledare, som får personer i din närhet att
bli inspirerade och engagerade. Du har en vana av
projektledning och besitter en god administrativ och
kommunikativ förmåga i såväl skrift som tal.
Du har för uppdraget lämplig utbildning och din
erfarenhet har du skaffat dig både på och utanför
tennisbanan. Det nya mediala samhället ser du som
naturligt och kan där inta barnens och ungdomarnas
perspektiv.
Det här erbjuder vi
Tillsvidareanställning 100 %, med provanställning
om 6 månader. Placeringsort Båstad. Helg- och
kvällsarbetearbete kan förekomma. Tillträde enligt
överenskommelse.
Kontakt och ansökningsdatum
Ansökan tillsammans med löneanspråk skickas
senast 20 oktober till info@tennis.se. Frågor besvaras
av generalsekreterare Christer Sjöö, 0733-58 74 95.

Svenska Tennisförbundets roll är att arbeta för bättre tennis. Förbundet har drygt 111 000 medlemmar organiserade
i sju regioner och cirka 420 tennisklubbar. Tennis är en av Sveriges största barn- och ungdomsidrotter. Svenska
tennisspelare har vunnit mängder av internationella ATP- och WTA-titlar, däribland 37 stycken Grand Slam-titlar.
Förbundet har 11 500 licensierade tävlingsspelare och varje år arrangeras 500 nationella tävlingar. I seriespelet
deltar runt 1 200 lag och cirka 5 500 spelare. Läs mer på www.tennis.se

