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

Sportchef
Vi söker en person som framgångsrikt kan ta ett helhetsansvar och leda och driva den sportsliga
utvecklingen i en omfattande och spännande verksamhet. Fair Play TK gör en offensiv
framtidssatsning med flera mycket intressanta initiativ för att ta nästa steg i utvecklingen, med
målbilden att detta kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för föreningen.
Fair Play TK, med visionen Fair Play för alla, utvecklar människors fysiska hälsa och välbefinnande
genom att erbjuda idrottsaktiviteter med tennis som bas. Verksamheten är byggd på en kompetent
och växande organisation med såväl professionellt som ideellt arbetande som drivs av att utveckla
och förbättra föreningen målmedvetet.
Rollen som sportchef
I rollen som sportchef ska du operativt leda den sportsliga verksamheten i Sveriges största
tennisklubb och ta ett kvalitativt ansvar. Jobbet som sportchef är mångfacetterat, spännande och
utmanande. Du är i sportsliga sammanhang föreningens ansikte utåt och det är en självklarhet att du
har ett gediget och brett intresse för tennis och god insikt i hur en tennisklubb fungerar. Samtidigt
skall det finnas en stor erfarenhet av ledarskap i grunden. Du rapporterar till klubbchefen, ingår i
ledningsgruppen och kommer att vara adjungerad på styrelsemöte regelbundet. Du kommer att
arbeta ca 10 timmar som tränare per vecka.
Det här är du
Du är van att med stort engagemang leda någon form av sportslig verksamhet inom tennis och är
drivande, kreativ, lösningsorienterad och lyhörd. Du är duktig på att kommunicera och skapar
engagemang när du arbetar med andra människor. Du är målinriktad, har en god samarbetsförmåga
och en god kännedom om föreningslivet med en högskoleutbildning och/eller relevant
arbetslivserfarenhet. Du är en kompetent tennistränare med stor erfarenhet och du har haft
personalansvar. Känner du igen dig? Då är du en person som bör söka tjänsten.

Det här erbjuder vi
Omfattningen av denna tjänst är 100%. Tjänsten är en tillsvidare-anställning med tillträde 3
september 2018 eller efter överenskommelse. I tjänsten ingår arbetstider i huvudsak dagtid men
även under kvällar och helger i samband med aktiviteter och träning.
Kontakt och ansökningsdatum
Ansökan med cv vill vi ha senast den 24 juni via mejl till janne.immonen@fairplaytk.se. Frågor
besvaras av klubbchefen Janne Immonen, 0705-614800.

