Lund den 18 maj 2022

LUGI Tennis söker klubbchef
LUGI Tennis, som bildades 1912, bedriver verksamhet i Vikingahallen i Lund. Under utomhussäsongen
förfogar vi över två grusbanor på Centrala Idrottsplatsen i Lund. I hallen har vi tre tennisbanor (ny hard
court) och ett Actic-gym. LUGI Tennis är en breddklubb med cirka 350 medlemmar som är fördelade på
tennisskola för mini, juniorer, vuxen- och tävlingsgrupper. Klubben har idag en halvtidsanställd
ekonom/kanslist, en heltidsanställd huvudtränare, två halvtidsanställda tränare samt ett 20-tal
timtränare. LUGI Tennis är en inkluderande klubb med kvalitet, gemenskap och glädje som ledord.
Vi behöver förstärka organisationen och fortsätta utvecklingen av LUGI Tennis. Därför säker efter
krafter som vill och kan delta i klubbens utveckling! Detta är en unik möjlighet för dig som älskar
tennisen och vill ha möjligheten att påverka hur en tennisklubb ska drivas och utvecklas.
Klubbchef
LUGI Tennis har inte haft en klubbchef i föreningen, men ser att det behövs en klubbchef med ett
helhetsansvar för klubbens verksamhet och en starkare länk mellan styrelsen och den operativa
organisationen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Klubbchefen ska ha det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten och rapporterar regelbundet
till styrelsen, bl a genom att vara adjungerad i styrelsen. Styrelsen är aktiv och engagerad i den dagliga
verksamheten och kommer att vara en värdefull hjälp och bollplank till klubbchefen. I klubbchefens
arbetsuppgifter ingår bland annat ansvar för övrig personal, ledning/coaching av andra tränare,
rekrytering av medarbetare och timtränare (andra tränare tillsammans med huvudtränaren)
ekonomi/budget, daglig verksamhet (inkl gym), tävlingar, läger, sponsorer och marknadsföring samt
verksamhetsutveckling. Klubbchefen behöver också bedriva ca 20 timmar per vecka som tränare.
Vi söker en klubbchef som har en passion för tennis, ett brett kunnande om tennis och ett etablerat
nätverk bland andra klubbar och aktörer. Du behöver ha erfarenhet av arbete som tennistränare osh själv
ha spelat tennis och du bör ha haft en liknande Andra egenskaper som vi bedömer tror behövs för
positionen är följande:
•
•
•
•
•
•

Du behöver vara självgående, ha goda ledaregenskaper, vara inkluderande gentemot kollegor och
medlemmar och ha en vilja att utveckla klubben samt kunna genomföra förändringar.
Du ska se möjligheter och ha en positiv och drivande personlighet.
Du tycker att struktur och planering är viktiga förutsättningar för en fungerande klubb
Du behöver vara en lagspelare, samarbeta med kollegor i klubben och tillsammans med styrelsen
sätta och efterleva mål, prioriteringar och budget.
Du behöver vara duktig på att kommunicera med alla klubbens externa parter såsom medlemmar,
sponsorer och samarbetspartners.
Det är viktigt med erfarenhet av att attrahera och ta hand om sponsorer och andra
marknadsföringsaktiviteter.

LUGI, ursprungligen Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening, är en allians av specialidrottsföreningar i Lund. LUGI bildades som förening
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Vi har idag en huvudtränare och flertalet timtränare samt en halvtidsanställd ekonomi/kanslist som ska
vara underställda klubbchefen. Parallellt med rekryteringen av en klubbchef undersöker vi även
möjligheten att ha en ytterligare huvudtränare.
Då klubben även söker förstärkning av huvudtränare och tränare, finns det möjlighet för klubbchefen att
påverka utformningen av LUGI Tennis förstärkta organisation och rekryteringsarbetet.
Ansökan
Skicka din ansökan tillsammans med personligt brev och till LUGI Tennis ordförande på
jens@kinnander.nu (mob 0709-991020). Urval och intervjuer sker löpande.
Din ansökan får gärna innehålla en beskrivning av din syn på tennisklubbsverksamhet och vad du tycker är
viktigt. Skicka gärna även löneanspråk eller idé om lönenivå.
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