
Asker Tennisklubb söker entusiastisk 
tennistränare 

Klubben 
Asker Tennisklubb är en av Norges 8 största klubbar och är en klubb med fortsatt stor potential för vidare utveckling. Klubben 
stiftades i 1931 och ligger 2 mil utanför Oslo. Vi har idag 9 grusbanor ute och 2 banor i bubbla på grus og 4 banor inne i en 
tennishall med reception med stor tennisshop som er bemannad från morgon till kväll. I tillägg har vi ett nybyggt träningsrum 
som blir klart i december 2017 i tennishallen. Klubben har ca. 600 medlemmar och ca. 350 totalt på tenniskurs. Vi är en klubb 
i utveckling där vi söker en tränare som kan vara med vidare och utveckla tennisskolan med fokus på bredde (barn & vuxna) 
och det sociala i klubben. Se www.askertennis.no för mer info om klubben. 

Vi söker efter en tennistränare som har 

• Minimum ITF tränar 1, gärna ITF tränar 2 eller motsvarande utbildning 
• Erfarenhet med play & stay metoden 
• Positivt om du har erfarenhet med att administrera och organisera och har bra kunskap i PC och Office program 
• Det är en fördel om tränaren har bra spelstandard själv men det är inget måste. 

Vi önskar dig som 

• Är engagerad, entusiastisk och serviceinriktad 
• Är kreativ och kan ta eget ansvar 
• Kan jobba och samarbeta i grupp 
• Har god hand med både barn och vuxna i praxis på banan 
• Är stresstålig och flexibel och kunna arbeta kvällar och helger vid behov 
• Är en förebild för barnen 

Vi söker gärna en kvinnlig tränare men vi kommer välja ut den som passar bäst in i vårt tränarteam (som består av totalt 5-6 
tränare) och vår filosofi. 

Arbetsområden 
Vill bli diskuterade på tränarmöte innan säsongen startar och fortlöpande, men inbegriper följande områden: 

• Bantimmarna kommer bestå av träning i alla nivåer och åldrar, från barn till vuxna med fokus på play and stay 
• Utveckling av tennisskolan innanför vår träningsfilosofi, med fokus på play & stay i de yngsta klasserna 
• Vara med på läger, sociala aktiviteter, sommarläger, ev. arrangera turneringar och tävlingsbevakning etc. 
• Eventuellt jobba i receptionen med allt från medlemsservice till ekonomi och marknadsföring av klubben 

Tränaren rapporterar till huvudtränaren. 

Vi erbjuder 

• 10% upp till 100 % anställning på timer (vi är flexibla utifrån tränarens önskan) och konkurrenskraftig lön 
• Ett bra team där du kan utvecklas och en bra miljö med fina tennisanläggningar (både ute och inne) 

Tillträde 
Under hösten 2019. Viktigt för oss att hitta rätt person så vi kan gärna vänta för att det ska ske. 

Information och ansökan 
Ansökning skickas till daglig leder Markus Berg via e-mail, markus@askertennis.no. Bifoga CV och referenser och 
löneanspråk. Vi har ingen söknadsfrist då intervju kommer avtalas fortlöpande. Vid eventuella frågor kan ni kontakta Markus 
på e-post eller telefon: + 47 91 00 32 00. 
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