Svenska Tennisförbundet söker
Landslagstränare och åldersansvarig U14
Här är din utmaning
Vår mångåriga medarbetare Fredrik Hörnell har bestämt sig för att sluta som åldersansvarig
för U14. Vi söker därför dig som brinner för tävlingstennis och vill hjälpa våra bästa juniorer
att ta steget vidare och bli konkurrenskraftiga internationellt.
Steget från "bäst i Sverige" till "konkurrenskraftig i Europa" är identifierat som ett
nyckelområde i vår sportsliga verksamhet. Som ansvarig i åldersgruppen blir du en
nyckelperson inom elitutveckling i svensk tennis.
Utvecklingsmässigt jobbar vi utifrån tennisens fem spelsituationer och har som mål att
säkerställa och utveckla de verktyg och förmågor som krävs i varje spelsituation, både för den
nivå en spelare befinner sig på, men också för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Vi följer
upp systematiskt och inkluderar hemmatränaren i vårt arbete.
Ditt uppdrag som landslagstränare/åldersansvarig U14 blir att:
• stötta de bästa spelarna i åldersklassen med tränings- och tävlingsaktiviteter samt
uppföljning i hemmamiljö och stöd till hemmatränare.
• ansvara för att genomföra och utveckla vårt väl etablerade grundprogram.
• ansvara för U13-satsningen, som startade 2019 i samverkan med Sveriges Olympiska
Kommitté – i dag ca 20 träningsdagar per år (samlingar och läger) men vi planerar
att utöka satsningen.
• ansvara för grundprogrammet för U14, där tävlingsspel i Winter Cups, Junior-EM och
Summer Cups ingår. Därtill läger, samlingar och internationella träningsutbyten.
• ansvara för Nordisk juniorlandskamp (U13).

Det här är du
Vi söker dig som har en stark bakgrund inom juniortennis på hög nivå, samt för uppdraget
relevant och adekvat utbildning och erfarenhet.
Utöver din kompetens i tränings- och tävlingssituation krävs administrativ förmåga och vilja
till ansvarstagande. Kommunikation med de aktiva, deras hemmatränare och föräldrar är en
viktig del av uppdraget. Vi söker ledare som har förmågan att skapa engagemang, energi och
en kultur av gemensamt ansvarstagande i grupper.
Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med övriga åldersansvariga, tränare och
kaptener i SvTF:s sportverksamhet.
Uppdraget innebär till stor del arbete på resande fot med oregelbundna arbetstider.

Svenska Tennisförbundets roll är att arbeta för bättre tennis. Förbundet har drygt 111 000 medlemmar
organiserade i sju regioner och 400 tennisklubbar. Tennis är en av Sveriges största barn- och ungdomsidrotter.
Svenska tennisspelare har vunnit mängder av internationella ATP- och WTA-titlar, däribland 37 stycken
Grand Slam-titlar. Förbundet har 12 000 licensierade tävlingsspelare och varje år arrangeras över 500 nationella
tävlingar. I seriespelet deltar runt 1 100 lag och cirka 5000 spelare. Läs mer på tennis.se.

Det här erbjuder vi
Vi anställer kaptener och tränare på tidsbegränsade förordnanden på 2 år i taget.
Placeringsort är Stockholm eller Båstad men i rollen finns möjligheten att i stor utsträckning
sköta det administrativa arbetet hemifrån. Vi söker i första hand en person för en
heltidstjänst, men är öppna för att diskutera olika upplägg för tjänsteutformningen.
I skrivande stund pågår ett stort arbete med styrdokumentet Färdriktning 2030. I det arbetet
är utökad verksamhet i yngre åldrar identifierat som ett viktigt område att prioritera. Under
förutsättning att beslutsprocessen kring Färdriktning 2030 löper enligt plan är det troligt att
vår verksamhet för åldrarna U14 och yngre kommer att utökas.

Ansökningsdatum och kontakt
Din ansökan med cv, löneanspråk och referenser skickar du till info@tennis.se senast
7 december.
Frågor besvaras av Christer Sjöö, generalsekreterare som du når via christer.sjoo@tennis.se
eller på 010-444 04 04.
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