VESTRE BÆRUM TENNISKLUBB SØKER TENNISTRENER
Klubben
VBTK har 4 nye hardcourt baner inne i en ny flott hall med stort sosialt rom og treningsrom. I tillegg er det 4
nye grusbaner ute med flott tribune rett utanfor hallen. Klubben har ca 600 medlemer og det er en klubb i
sterk vekst med mye potential. Klubben fick økt fra 2 til 4 innebaner rett før pandemin slog til i 2019, så nå
bygger vi klubben för ökt vekst. Tennisintressen er meget stor på VBTK der vi har flere hundre på venteliste
som vill begynne på kurs. Se www.vbtk.no for mer info.
Vi söker efter en tennistränare som
• Har minimum ITF tränar 1, gärna ITF tränar 2 eller motsvarande utbildning
• Engagerad, entusiastisk och service inriktad
• Har god kunskap i PC och Office program och er flink på att administrere
• Kunna jobba och samarbeta i grupp och vara fleksibel
• Är kreativ och kan ta eget ansvar
• Kunna arbeta kvällar och helger vid behov
• Känner till play & stay metoden och har jobbat med det
Arbetsområden (vi tilbyr fast stilling i 50% til 100% etter behov og önske)
Vill bli diskuterade på tränarmöte innan säsongen startar men inbegriper följande områden:
• Motsvarar ca 30 timmar i veckan på banan + eventuellt administrativa uppgifter i form av
planering, andra sociala arrangemang etc. Detta kan ökas om tränaren är kreativ och är villig att ta
ansvar, det finns stora möjligheter för den som är intresserad!
• Tennisträning, koordinering av tennisskolan och marknadsföring
• Utveckling av tennisskolan innanför vår träningsfilosofi, med fokus på play & stay
• Vara med på läger, sociala aktiviteter, tävlingsbevakning, sommarläger etc
• Bantimmarna kommer bestå av träning i alla nivåer och åldrar, från barn till vuxna. Tränaren får till
stor grad vara med och påverka sina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, få jobba i en bra och inspirerande miljö och i en ny flott tennishall med
bra faciliteter!
Tillträde
Oppstart 8 august.
Information och ansökan
Ansökning skickas till daglig leder Markus Berg via e-mail, Markus@vbtk.no. Bifoga CV. Vi har ingen
söknadsfrist då möten kommer avtalas fortlöpende. Vid eventuella frågor kan ni kontakta Markus på e-post
eller telefon: + 47 91 00 32 00.
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