Lund den 9 maj 2019

LUGI Tennis söker tennistränare
Vi söker en tränare med erfarenhet av ungdoms- och vuxentennis. Formen för anställningen kan vara
timtränare, deltidsanställning eller projektanställning.
För närvarande finns att få upp till 20 timmar på banan i veckan. Timmarna är fördelade på
vardagseftermiddagar, vardagskvällar samt lördagar och söndagar. Du behöver ha genomgått utbildning
för tennistränare. Rekryteringen är en del av att utveckla vår verksamhet och säkerställa kvalitén på våra
tennisträningar och verksamheten i övrigt.
Dina arbetsuppgifter:
•
•
•

Träna framför allt ungdomar och vuxna i grupp på banan
Utveckla varje spelare, efter dennes förmåga, till att bli en bättre tennisspelare
Vara tränare på lägerveckor och årligt tennisläger

Vi tror att du:
•
•
•
•

Är bra på att entusiasmera dina elever så att de tycker det är kul med tennis
Har en god pedagogiskt färdighet
Har social kompetens och kommunicerar på ett positivt sätt med både elever och kollegor
Har ett driv och vill bidra till en positiv utveckling av LUGI Tennis verksamhet

Vår tennishall Vikingahallen ligger i Lund. I hallen har vi tre tennisbanor och ett Actic-gym. LUGI Tennis har
cirka 350 medlemmar som är fördelade på tennisskola för mini, juniorer, vuxen- och tävlingsgrupper.
Träningen bedrivs för närvarande av två heltidsanställda tränare och ett antal timanställda tränare.
Föreningen har även en halvtidsanställd ekonom.
Välkommen med din ansökan till LUGI Tennis ordförande Jens Kinnander, jens@kinnander.nu. För mer
information, kontakta gärna Jens Kinnander, 0709-991020.

*

*

*

LUGI, ursprungligen Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening, är en allians av specialidrottsföreningar i Lund. LUGI bildades som förening
1912. Vid starten ingick friidrott, rodd, fotboll och tennis. Senare tillkom ett flertal andra idrottsgrenar såsom bandy, gymnastik, golf, fäktning,
orientering, boxning, simning och brottning. Även handboll spelades under 1930-talet i form av nationsserier, och det fanns också ett kvinnligt
handbollslag. Föreningen LUGI omvandlades 1993 till en allians och de tidigare sektionerna kom därmed att utgöra självständiga föreningar
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