Sigtuna tennisklubb grundades 1974 och har idag 4 st plexipave banor i en fräsch tennishall byggd år
2010 vid Prästängarna i Sigtuna. Klubben växer kraftigt och består idag av ca 730 medlemmar. 2014
byggdes 3 st nya grusbanor bredvid anläggningen. Hjärtat i vår verksamhet är tennisskolan där det
bedrivs träning för båda vuxna och juniorer från minitennis upp till tävlingsgrupp. Klubben anordnar
även flertalet tävlingar.

Sigtuna Tennisklubb söker nu en heltidsanställd tränare med
inriktning på Play and Stay och vuxentennis. Vi söker även
timtränare.
Klubben fortsätter att växa och vi söker därför ytterligare en tränare som vill ingå i vårt tränarteam
och bidra med att fortsätta utveckla klubben framåt. Du erbjuds en heltidsanställning med 40
timmars arbetstid i veckan och stor möjlighet att forma och sätta din egen prägel kring
verksamheten.
Vi söker även dig som vill jobba som timtränare 1-2 dagar i veckan.
Ansvarsområden
•
•
•
•

Ansvar för klubbens Play and Stay samt vuxentennis.
25-30 timmar i veckan på banan som tennistränare för både juniorer och vuxna
Vissa administrativa uppgifter såsom planering av läger, aktiviter m.m
Medverka vid våra tävlingar och övriga arrangemang.

Önskvärda kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

God kunskap kring Play and Stay konceptet
Tidigare tränarerfarenhet
Har genomgått Sv. Tennisförbundets utbildningar eller motsvarande
God hand med människor, både unga och vuxna
Är noggrann och ordningsam
Behärskar svenska i tal och skrift, samt grundläggande datorvana.

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning och tjänstgöringsgraden är 100 %. Tjänstepension motsvarande
ITP nivå erbjuds. Övertidsersättning utgår inte. Du har förtoendearbetstid, vilket innebär att du
lägger de timmar som tjänsten kräver. Utvärdering sker löpande för att säkerställa att det är en rimlig
och hållbar arbetsbelastning. Tillträde efter sommaren.

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till verksamhetschef Robert Wallin
robert.wallin@sigtunatennis.se . Intervjuer sker löpande. Frågor besvaras av Robert Wallin på 073385 00 22.

