Saltsjöbadens Lawntennisklubb söker Sportchef
SLTK grundades 1926, har 4 inomhusbanor och 3 utomhusbanor och ca 1100
medlemmar. Klubben söker en medarbetare till sin juniorverksamhet som omfattar ca 500 barn
och ungdomar i åldrarna 6-18 år. Klubben är i ett spännande skede, med en utbyggnation i sikte
och tillfälle finns för en positiv och driven person med god samarbetsförmåga att börja arbeta
hos oss.
Vi söker en person som framgångsrikt kan ta ett helhetsansvar och leda och driva den sportsliga
utvecklingen i en omfattande och spännande verksamhet.
I rollen som sportchef ska du operativt leda den sportsliga verksamheten i SLTK och ta ett
kvalitativt ansvar. Jobbet som sportchef är mångfacetterat, spännande och utmanande. Du är
föreningens ansikte utåt och det är en självklarhet att du har ett gediget och brett intresse för
tennis och god insikt i hur en tennisklubb fungerar. Samtidigt skall det finnas en stor erfarenhet
av ledarskap i grunden. Du kommer leda ett team med duktiga och drivna tränare, samtidigt
som du representerar klubbens medlemmar. Du förstår samspelet mellan ideburen, marknad
och offentlig sektor.
Du rapporterar till ordförande, och kommer att vara adjungerad på styrelsemöte regelbundet.
Du kommer att arbeta ca 15-20 timmar som tränare per vecka.
Du är van att med stort engagemang leda någon form av sportslig verksamhet inom tennis och
är drivande, kreativ, lösningsorienterad och lyhörd.
Du är duktig på att kommunicera och skapar engagemang när du arbetar med andra människor.
Du är målinriktad, har en god samarbetsförmåga och en god kännedom om föreningslivet med
en högskoleutbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet.
Du är en kompetent tennistränare med stor erfarenhet och du har haft personalansvar.
Tjänst: Heltid
Lön: Enl. Ök.
Tillträde: September/Oktober 2020
I tjänsten ingår dator, telefon, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Ansökan skickas till: maria.bronett@sltk.se senast den 15 sep. CV och referenser bifogas. Urval och
intervjuer sker löpande.
Klubbens hemsida: www.sltk.se

