SANDEFJORD TENNISKLUBB SØKER HOVEDTRENER/SPORTSLIG LEDER MED TILTREDELSE
SENEST 1. AUGUST 2019.
Om Sandefjord Tennisklubb (STK):
STK ble stiftet i 1921, og er blant de ti største klubbene i Norge. Klubben har i overkant av 600
medlemmer. Tennisskolen består av ca. 120 barn og unge i ukentlig organisert trening. Flere av
klubbens juniorspillere hevder seg på nasjonalt nivå, STK er en moderne tennisklubb som tilbyr
trening både for bredde og elitespillere. Klubben har p.t. en heltidsansatt hovedtrener, støttet
av fem deltidstrenere.
STK har et av Norges flotteste tennisanlegg bestående av en
moderne tennishall med 4 hardcourt baner og et fantastisk
uteanlegg med 5 grusbaner (clay), idyllisk beliggende i
Bugårdsparken, sentralt i Sandefjord. Ytterligere informasjon
om klubben finner du på www.stk.no samt facebook
”Sandefjord Tennisklubb”.

Om Sandefjord by:
Sandefjord (63.000 innbyggere) ligger 10 mil syd for Oslo og
er et fantastisk sted å bo. Vi har det beste klimaet i Norge
(flest soltimer), skjærgård, kort vei til alt, minimalt med kø, tett på natur, samt et variert idretts
og kulturtilbud. Rimelige boalternativer i forhold til de største byene. Sandefjord har egen
internasjonal flyplass (Torp Sandefjord Lufthavn), internasjonal skole samt fergeforbindelse til
Sverige Nabobyen Larvik tilbyr fergeforbindelse til Danmark.
Se www.visitsandefjord.com, www.tenksandefjord.no for å gjøre deg bedre kjent med byen.

Ønskede kvalifikasjoner:
STK vektlegger personlige egenskaper og vi søker deg som brenner for treneryrket. Du har
erfaring og er kvalifisert til å lede nybegynnergrupper til lovende juniorer som spiller på et
nasjonalt nivå. Du bør inneha følgende kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•

ITF Trener 3 eller tilsvarende
Bred trenererfaring fra bredde og konkurranse spillere
God formidlingsevne, engasjert og serviceinnstilt
Kunne jobbe og samarbeide i team
Administrativ erfaring fra tidligere klubb
Selvstendig og tar ansvar
Trenererfaring fra en Skandinavisk klubb er en fordel

Arbeidsområder:
• Minimum25 timer på banen fast ukentlig, minimum 10 helger pr. år med
turneringsoppfølging/camper
• 10-12 timer administrativt arbeid
• Jobbe i de ulike treningsgruppene tennisskolen/konkurranse spillere og voksenkurs
• Overordnet ansvar for trenerteamet og sørge for det leveres kvalitet
• Tett samarbeid med styret og sportskomiteen
• STK tilbyr en utfordrende og spennende stilling med
konkurransedyktige betingelser og vilkår for den rette kandidaten
Lønn etter avtale
Søknad med CV sendes til styrets leder Anders Sperre
Epost:anders.sperre@nordicfront.no. Tlf +47 908 26397.
Hovedtrener Erik Thorelli kan også kontaktes på erik@stk.no

