LBTK SÖKER TENNISTRÄNARE
Lomma Bjärreds Tennisklubb (LBTK)
Lomma Bjärred Tennisklubb bedriver sedan 1956 organiserad verksamhet och har anor från tidigt
1900 tal. Klubben är en av de större tennisklubbarna i Sverige med över 1000 medlemmar. LBTK
bedriver sedan 1966 sin verksamhet utomhus på Bjärred Saltsjöbad och inomhus i LBTK hallen sedan
1977. Klubben har idag tillgång till sex tennisbanor inomhus, två padelbanor, fyra minitennisbanor,
ett mindre gym, omklädningsrum, enklare kafeteria och kansli. På utomhusanläggningen Bjärred
Saltsjöbad finns sju utomhustennisbanor, minitennisbana, bollvägg, café och omklädningsrum. LBTK
har som mål att erbjuda attraktiva tränings-, tävlings- och spelmöjligheter till spelare, från nybörjare
till tävlingsspelare, oavsett ålder, kön och ambition. I LBTK ska medlemmarna, oavsett ålder, kön och
förmåga, kunna känna gemenskap, glädje och trygghet. Varje medlem ska kunna känna uppskattning
i det hon eller han gör oavsett ambitionsnivå̊. Klubbkänslan skall byggas utifrån laganda, kamratskap
och fair play där den bredd- och motionsinriktade idrotten ska vara kravlös och öppen för alla,
medan den tävlingsinriktade idrotten ska kunna ställa krav såsom prestations- och medverkandekrav.
Vi söker
Lomma Bjärreds TK är i en väldigt expansiv fas med ett stort ökat intresse för tennis i klubben. Vi
behöver därför stärka vårt tränarteam med en tränare som kan utveckla spelare i både vår
breddverksamhet och tävlingsverksamhet - på ett energifyllt och engagerat sätt tar du dig an denna
uppgift.
Glädje och gemenskap är viktigt för oss och detta är något du också måste värdera högt. Du är
driven, ordningsam, utåtriktad med social kompetens och duktig på att kommunicera med såväl
vuxna som barn. Du har en god samarbetsförmåga, integritet och gillar att ha ett flertal skiftande
arbetsuppgifter.
Vi söker dig som drivs av att ständigt utveckla dig själv och ditt ledarskap samt har god förmåga att
samarbeta med kollegor.
Det är också ett stort plus om du gått (och klarat) någon/några av Svenska Tennisförbundets
tränarutbildningar.

Ansvar
Huvudsakligen är du tennistränare på tennisbanan men även medlemskontakt, planering och
uppföljning kring träning och aktiviteter kan vara administrativa sysslor. I viss utsträckning kan
tjänsten även innehålla en del resor, läger och annat som hör tennistränaryrket till.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Vi vill snarast ha din ansökan komplett med CV, personligt brev, referenser och önskad
anställningsomfattning.
Maila din ansökan till klubbchef Fredrik Lundh på fredrik.lundh@lbtktennis.se senast 15 juni.
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
För frågor kring tjänsten vänligen kontakta vår klubbchef på fredrik.lundh@lbtktennis.se eller 0733245579.

