!
Spånga TBK är en familjeorienterad tennis- och bordtennisklubb belägen bara några få
minuters promenad från Spånga centrum och pendeltågsstation. Vi har tre tennisbanor
och sex bordtennisbord. Hos oss är alla välkomna att spela, barn och vuxna, nybörjare
och avancerade spelare, motionärer och tävlingsspelare. Vi är idag cirka 1000 medlemmar,
varav drygt 700 är aktiva tennisspelare. Nu söker vi en engagerad och entusiasmerande
assisterande som vill driva och utveckla klubbens tennisträningsverksamhet.

Spånga TBK söker

Timtränare till
Spånga TBK:s tennisskola
Du kommer som timtränare hjälpa dagansvarigtränaren med att planera, driva och utveckla klubbens
tennisskola som består av cirka 80 timmar schemalagd träning i veckan. Du jobbar som timanställd tränar
hos oss och vi räknar med att 10–30 timmar i veckan är som tränare på banan. Klubben har drygt tio
hjälptränare, som du tillsammans med dagansavarigtränaren och klubbchef ansvarar för att leda,
schemalägga och coacha. Du samarbetar med klubbens övriga personal.
Förutom ordinarie träningsverksamhet kan du också komma att hjälpa dagansvarigtränaren med att hålla i
tävlingar, läger samt delta på event för att marknadsföra klubbens tennisverksamhet.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för tennis och arbete med barn, ungdomar och vuxna.
Du kan jobba självständigt, ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd, lösningsorienterad och våga fatta egna
beslut. Du vill själv utvecklas och att se andra utvecklas.
Du ska ha:
– Minst plattformen-utbildning eller motsvarande
– Minst ett års dokumenterad erfarenhet som tennistränare
– God ledaregenskapsförmåga
– Erfarenhet av tävlingstennis
– Tala och skriva svenska.
Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att arrangera tävlingar och läger.
Vi erbjuder en familjär tennismiljö med många möjligheter att vara med och utveckla såväl tennisskolan
som klubbens hela verksamhet.
Tjänsten innebär arbete på kvällar och helger.
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och ersättningsanspråk.

Ansökan skickas till:
Peter Jonsson kansli@spangatbk.se

Vill du veta mer om tjänsten? Hör av dig till:
Peter Jonsson: 070-555 69 78
Vi genomför intervjuer löpande.
Besök oss gärna på www.spangatbk.se
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev,
CV och ersättningsanspråk.

