Elfsborg Tennis söker två tränare.
Elfsborg Tennis bildades 2012 och har cirka 600 medlemmar. Vi har fyra banor utomhus och 6 banor inomhus. Vi
fokuserar både på bredd- och tävlingsverksamhet och har idag cirka 200 juniorer i träning. Utöver tennis bedriver
vi också verksamhet inom padel och badminton.
Vi behöver nu förstärka organisationen med en heltidstjänst som chefstränare/verksamhetsansvarig samt en
halvtidstjänst. Tillsammans med övrig personal blir deras uppdrag att ta vår tennisverksamhet till nästa nivå.
Föreningens målsättningar på lång sikt är att:
•
•
•
•

Alla tränare i föreningen ska ha genomfört Svenska Tennisförbundets kurser Tennisens Plattform och
TGU 1 (eller motsvarande)
Utveckla föreningens medlemmar till ambitiösa idrottare och ansvarstagande medmänniskor
Serielag i tennisens elitserie på både dam- och herrsidan
Öka antalet medlemmar i föreningen från 600 till 800

På kort sikt behöver vi utöka verksamheten med fler träningsgrupper, stärka vår tränarkompetens och
medlemmarnas engagemang i föreningens verksamhet.
Heltidstjänsten 100% innebär:
•
•
•
•
•
•

Leda och utveckla tennisverksamheten både för barn, ungdomar och vuxna i klubben
Ansvara för våra seniorlag på herr- och damsidan med seriespel, tävlingar och coaching
Planera grupper, träningar och läger – gärna genom att ta nya grepp för att stärka såväl barn, ungdomsoch seniorverksamhet
Organisera tävlingar, såväl interna som externa
Leda, fördela arbetet samt utveckla både fast anställda och hjälptränare
Samarbeta med styrelsen kring utveckling av föreningens tennisverksamhet

Halvtidstjänsten 50% innebär:
•
•
•
•

Utveckla tennisverksamheten för barn, ungdomar och vuxna i klubben
Driva grupper, träningar och läger för barn, ungdomar och seniorer
Bidra till organiseringen av tävlingar, såväl interna som externa
Bidra till utvecklingen av vår seniorverksamhet/A-lag på herr- och damsidan

För båda tjänsterna sker huvuddelen av arbetet på banan.

Vi söker dig som är utbildad tennistränare och har erfarenhet av föreningsverksamhet genom tidigare anställning.
Du är social, bra på att samarbeta och med förmågan att engagera människor. Genom ditt ledarskap strävar du
efter att vara en bra förebild och brinner för att utveckla tennisen på alla nivåer.
Tillträde för tjänsten är 1 september eller annat datum om så överenskommes.
Sista ansökningsdag är 30 april.
Vi behandlar ansökningarna kontinuerligt i samband med att de kommer in till oss. Intervjuer sker löpande, så vänta
inte med din ansökan.
Föreningen kan hjälpa till att hitta bostad/övernattningslägenhet.
Elfsborg Tennis är kollektivanslutna till arbetsgivaralliansen Idrott (Unionen).

Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till info@elfsborgtennis.se med rubriken ”Tennistränare”. Vänligen indikera vilken av tjänsterna
som du söker.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via info@elfsborgtennis.se eller telefon 070-5602301.

Välkommen med din ansökan!

