Lidköpings Tennisklubb söker Huvudtränare till hösten 2022
Vill du vara med och driva och utveckla Lidköpings Tennisklubb? Är du en engagerad och kreativ
person som ser möjligheter och vill skapa glädje bland våra medlemmar? Vi söker nu en
huvudtränare som ansvarar för vår träningsverksamhet och som tillsammans med
verksamhetsansvarig vill utveckla klubben vidare.
Rollbeskrivning
Som huvudtränare ansvarar du för att leda och utveckla träningsverksamheten för både barn,
ungdomar och vuxna i klubben. Du arbetar nära våra timanställda tränare och vår
verksamhetsansvarig för att bibehålla klubbens höga kvalitet och få verksamheten att växa enligt de
mål som styrelsen satt upp. Tillsammans med verksamhetsansvarig kommer du att coacha, leda och
fördela arbetet i klubben.
Vi ser självklart att vår huvudtränare deltar i träningsverksamheten så mycket som möjligt inom
ramen för anställningens form. I rollen ingår även att organisera tävlingar, både internt och externt.
Du kommer att arbeta administrativt i samband med hantering av grupper, planering av träningar,
tävlingar och läger. Du rapporterar till vår verksamhetsansvarig och styrelse om verksamheten, dess
utveckling och budgetuppföljning.
En av klubbens målsättningar är att starta upp träningsverksamhet på helger både för juniorer och
vuxengrupper och här ser vi att du som huvudtränare kan hjälpa oss att lyckas.
För att lyckas i rollen bör du
• Trivas när du genom samarbete uppnår resultat och uppsatta mål
• Vara kommunikativ, lyhörd, målinriktad och ha mycket god samarbetsförmåga
• Vara tydlig i ditt ledarskap
• Träna och utbilda med glädje och engagemang
Erfarenhet och kvalifikationer
• Du har flera års erfarenhet som tennistränare och du har tränat tävlingsspelare.
• Du har B-körkort
• Meriterande om du arbetat i en liknande roll i klubb eller förbund
Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Övertidsersättning ingår ej.
Nyfiken och har frågor? Kontakta oss:
John Karlman, Verksamhetsansvarig, telefonnr: 076 168 92 00
Helene Creton, Styrelseledamot, telefonnr: 070 283 03 54
Varmt välkommen med din ansökan senast 30 april via mail till: kansli@lidkopingstk.com
Om klubben
Lidköpings Tennisklubb bildades 1912 och har ca 500 medlemmar. Anläggningen består av 5
hardcourtbanor, en padelbana inomhus, 3 grusbanor och en padelbana utomhus. Klubben riktar sig
till både bredd och elitverksamhet och har ca 250 barn och ungdomar i träning, ca 100 personer
i vuxengrupper, och damlag som spelar i elitserien samt herrlag i division 1. Spelare som når
gymnasieåldern har också stor fördel av att det bedrivs NIU (Nationell idrottsutbildning) verksamhet
i staden.

