Strängnäs Tennisklubb söker tränare att förstärka nuvarande tränarteam
Strängnäs är en växande kommun som ligger vackert belägen vid Mälaren. Kommunen har ca 40 000
invånare. Tennisklubben grundades 1920 och firade därmed 100-årsjubileum 2020. SnTK har en
omfattande träningsverksamhet med mer än 500 medlemmar och över 300 spelare i träning varje
vecka. Träningen bedrivs inomhus i Vasahallen på tre fina Greenset banor. Hallen har en shop,
kontor, mötes- och klubbrum, pingisbord samt ett minitennisrum och ett mindre gym. Tre grusbanor
ligger väldigt fint precis vid Mälaren. Målet är att tennisanläggningarna ska vara en trevlig
mötesplats för alla som gillar tennis.
Klubben arrangerar 2-3 nationella tävlingar per år samt en rad tävlingar i if SO Tour. Ledordet i
verksamheten är ”Så många som möjligt, så mycket som möjligt, så länge som möjligt”. Vi jobbar
med att hela tiden hitta nya vägar till utveckling. Tränarteamet består idag av tre tränare varav en är
verksamhetschef och chefstränare. Ett antal timtränare hjälper till med träningen i tennisskolan,
framförallt på helgerna.
Strängnäs Tennisklubb söker nu en engagerad tränare som vill vara en del av klubbens tränarteam
och som brinner för att utveckla spelare på alla nivåer. Vi behöver framförallt förstärka vår
ungdomsträning på söndagar och tillträde sker så snart som möjligt. Omfattningen är flexibel och
kan vara allt från timanställning till en del- eller heltidstjänst (100%).
Vi lägger vikt vid att hitta rätt person som älskar tennis, trivs med att jobba med barn- och ungdomar
såväl som vuxna och har god spelstyrka.
Därutöver ser vi gärna att du:
•
•
•
•
•
•

Har dokumenterad erfarenhet av att träna alla olika kategorier av spelare, från minitennis till
vuxentennis.
Har genomgått Svenska Tennisförbundets utbildningar eller motsvarande.
Trivs med att jobba med människor, har god samarbetsförmåga och hög social kompetens.
Har god spelstyrka.
Vill inspirera till mer och bättre tennis i klubben.
Är noggrann och ordningsam.

Frågor angående tjänsten besvaras av: Lars Stensgård (lars.stensgard@sntk.se / 072-22 04 441),
Henrik Vajstedt (076-12 69 617).
Ansökan skickas till: info@sntk.se så snart som möjligt. Intervjuer kommer göras löpande.
Klubbens hemsida: www.sntk.se

