Fair Play Tennisklubb söker

tävlings- & elittränare
Vi söker dig som:
- vill vara en del i Fair Play Tennisklubbs nya och utökade sportsliga satsning
- brinner för att träna och utveckla tävlingsspelare i alla åldrar
- håller sig uppdaterad kring bl a teknik, pedagogik, taktik, motorik etc
- vill ingå i det team av ca 50 tränare som arbetar i föreningen
- arbetar med uppgiftsbaserad pedagogik som utgångspunkt
- är social, utåtriktad, självständig, samarbetsvillig, flexibel och initiativrik som person
- arbetar utifrån individens långsiktiga utveckling – prestation före resultat
- förstår värdet av service och det goda bemötandet

Tjänsten innebär att du:
- är tränare för spelare i tennisgymnasium, tävlings- och utvecklingsgrupp
- kan ansvara för läger, tävlingsresor etc.
- är assisterande eller ansvarig tävlingsledare
- rapporterar direkt till den tävlingsgrupps-ansvarige
- löpande sköter viss administration och medlemskontakt kopplat till tävlingsverksamheten, inklusive
utvecklingssamtal
- samarbetar med övriga inom sporten för att utveckla Sveriges största tennisklubb

Kvalifikationer:
- stor erfarenhet av träning med barn, ungdomar och vuxna
- dokumenterad erfarenhet av spelarutveckling med goda referenser
- godkänd tennistränarutbildning, nationellt och/eller internationellt.
- positivt med spelarerfarenhet på hög nationell eller internationell nivå
- positivt med erfarenhet som tävlingsledare inkl. tävlingsledarutbildning

Vi erbjuder:
Heltidsanställning inom vår tävlingsverksamhet. Tjänsten innefattar delvis helgarbete och tillträde
sker under våren 2021.

Kontakt och ansökan:
För ytterligare information – kontakta sportchef David Gustafsson per 0739-169369.
Ansökan med cv, referenser och löneanspråk vill vi ha senast söndag den 17 januari via mail till
david.gustafsson@fairplaytk.se Urval och intervjuer sker löpande.
Fair Play Tennisklubb, med säte i Malmö, är Sveriges största tennisklubb med 2.939 medlemmar varav ca 1.650 är tränande i Malmös
största barn- & ungdomsverksamhet. Klubben äger Fair Play Stadion med nio tennisbanor, fyra padelbanor, stort gym & idrottsskadeklinik,
Fair Play Store, en multisportbana & fem badmintonbanor. Dessutom driver klubben Limhamn Tenniscenter med sju Båstadgrus-banor, en
minitennisbana och en bollvägg. Den totala omsättningen är ca 28 Mkr och 25 fast anställda och ca 50 timanställda arbetar på Fair Play och
verksamheten präglas av kärnvärdena positivitet, engagemang, kvalitet och respekt. Träningsverksamheten har ca 460 tränarledda grupper
per vecka och breddverksamheten är alltid mycket högt prioriterad. Resultatmässigt har de senaste fem åren varit fantastiska för
föreningen med SM-guld för både herrar & damer både inomhus och utomhus totalt femton gånger. Dessutom har P18-,F18- & F15-lag
vunnit SM-guld under denna perioden och föreningens spelare har vunnit många individuella medaljer på SM samt att Fair Play fick
utmärkelsen Årets förening 2016 i Malmö Stad. Fair Play driver akademin Swedish Tennis Academy i egen regi och Malmö
tennisgymnasium (NIU) i samarbete med Svenska Tennisförbundet och Malmö Stad. Det senaste initiativet på Fair Play är bildandet av Fair
Play Sport Club, som i nuläget har ca 400 elever i badminton-, padel- och bordtennisträning..

