Välkommen till Bankeryds tennisklubb! ( ca 1 mil ifrån
Jönköpings centrum ) Vår förening bildades 1958 och har idag ca 350 medlemmar. Här bedrivs
verksamhet för alla åldrar och för alla ambitioner dvs från tennisskola upp till tävlingsgrupper. Det
centrala i klubbens målsättningar är att ha roligt tillsammans och att få fram bra tennisspelare som
fortsätter spela tennis länge.

www.bankerydstk.nu

Bankeryds tennisklubb söker Tennistränare!
Vi söker Dig som brinner för tennis och som tillsammans med vår chefstränare kan leda och planera
klubbens träningsverksamhet. Du kommer främst att arbeta med att utveckla vår juniorverksamhet,
och där ha ett helhetsansvar för vår yngsta grupp spelare samt ansvara för fysträningen och även
gärna kunna sparra med våra tävlingsjuniorer.
Vi tror att du är bra på att entusiasmera dina elever så att de tycker det är kul med tennis, har en god
pedagogiskt förmåga och kan kommunicera på ett positivt sätt med både elever och kollegor.
Som tränare i BTK vill vi att du strävar efter att utveckla varje spelare, efter dennes förmåga, till att
bli en bättre tennisspelare och kan lyfta såväl individen som hela gruppen på ett konstruktivt sätt.
Det här är en chans för dig som vill utveckla ditt eget tränarskap Vi jobbar som ett team och fördelar
arbetsuppgifterna inom teamet. I tjänsten ingår även visst administrativt arbete med schemaläggning
av tennisskola, läger, resor och träningsupplägg så teknik- och datorvana är ett plus. Vi söker en
pålitlig lagspelare som levererar i tid och kan jobba självständigt och tex kan hålla i tävlingar så som
KM, mini-midi-maxitennistour.
Stora möjligheter att utveckla och forma tjänsten tillsammans med dig.
Tillträde till tjänsten är 7 Januari.
Ansökan
Välkommen med din ansökan och personligt mail snarast. Vi hanterar ansökningarna omgående så
vänta inte med att maila in din ansökan! Ansökan mailas till: daniel.eklund@alteams.com
Frågor som berör tjänsten besvaras av ordförande Daniel Eklund, 070-355 05 76, eller chefstränare
Magnus Darud, 070-771 17 65

