Fair Play Tennisklubb, med säte i Malmö, är Sveriges största tennisklubb med 3.017 medlemmar varav ca 1.650
är tränande i Malmös största barn- & ungdomsverksamhet. Klubben äger Fair Play Stadion med tio tennisbanor, stort gym & idrottsskadeklinik, Fair Play Store, två multisportbanor, fem badmintonbanor och den totala
omsättningen är ca 23 Mkr. Totalt arbetar 23 fast anställda och ca 50 timanställda på Fair Play. Träningsverksamheten har ca 460 tränarledda grupper per vecka och breddverksamheten är alltid mycket högt
prioriterad. Resultatmässigt har de senaste åren varit fantastiska för föreningen med SM-guld för både herrar &
damer både inomhus och utomhus tre år i rad. Dessutom har både P18- & F18-lagen vunnit SM-guld och
föreningens spelare har vunnit många individuella medaljer på SM och Fair Play fick utmärkelsen Årets förening
2016 i Malmö Stad. Fair Play driver Malmö tennisgymnasium (NIU) i samarbete med Svenska Tennisförbundet
och Malmö Stad. Det senaste initiativet är bildandet av Swedish Tennis Academy, som startades i höstas för att
skapa en bättre plattform för elitsatsningar och ett bättre kunskapsutbyte mellan tennisklubbar.

Fair Play Tennisklubb söker

2 st tennistränare på 50-100%
Vi söker dig som:
- brinner för att träna och utveckla tennisspelare i alla åldrar och på olika nivå
- håller sig uppdaterad kring bl a teknik, pedagogik, taktik, motorik etc
- vill ingå i det stora team av tränare som arbetar i föreningen
- arbetar med uppgiftsbaserad pedagogik som utgångspunkt
- är uppdaterad kring Play & Stay-konceptet
- är social, utåtriktad, självständig, samarbetsvillig, flexibel och initiativrik som person
- arbetar utifrån individens långsiktiga utveckling – prestation före resultat
- förstår värdet av service och det goda bemötandet

Tjänsten innebär att du:
- är tränare i breddverksamheten 20-32 timmar per vecka
- ingår i breddblockets arbetsgrupp
- kan få uppgifter som t ex tävlingsledare, assisterande tävlingsledare, ansvarig för kurser
såsom Tennis Xpress, frukosttennis o dyl
- rapporterar direkt till den breddblocksansvarige

Kvalifikationer
- erfarenhet av träning med barn, ungdomar och vuxna med goda referenser
- positivt med alla former av tränarutbildning

-

positivt med spelarerfarenhet
positivt med erfarenhet som tävlingsledare inkl tävlingsledarutbildning
slutförd gymnasieutbildning är ett krav
körkort

Ansökan/information
Omfattningen av dessa två visstidstjänster är 50-100% som innebär oregelbundna
arbetstider med helgarbete och anställningsperioden är 3 september 2018 – 27 juli 2019.
Tillträde: 3 september 2018. Vi är villiga att diskutera både anställningsperiod och
anställningsform i samband med intervju.
För ytterligare information – kontakta breddblocksansvarige Piotr Rogowski per 0701-453481
eller klubbchefen Janne Immonen per 0705-614800.
Ansökan med önskad omfattning på tjänst, cv, referenser och löneanspråk vill vi ha senast
den söndag 29 juli via mail till janne.immonen@fairplaytk.se. OBS! Urval och intervjuer sker
löpande under ansökningsperioden och vår målsättning är att tillsätta dessa tjänsterna så fort
som möjligt.

www.fairplaytk.se

