Fair Play Tennisklubb söker

Tävlings- & arrangemangsansvarig
Vi söker dig som:
- brinner för att leda och utveckla tävlingar och arrangemang på såväl internationell, som nationell
och lokal nivå.
- värdesätter tävlingstennis i allt från internationell elitnivå till interna klubbtävlingar
- är social, utåtriktad, självständig, samarbetsvillig, flexibel och initiativrik som person
- förstår värdet av service och det goda bemötandet
- vill ingå i det team av ca 50 tränare och ledare som arbetar i föreningen
- vill vara en del i Fair Play Tennisklubbs sportsliga satsning

Tjänsten innebär att du:
- är ansvarig för Fair Play Tennisklubbs tävlingar & arrangemang
- är ansvarig tävlingsledare på Fair Play Tennisklubbs tävlingar och arrangemang
- löpande sköter administration kopplat till Fair Play Tennisklubbs tävlingar och arrangemang
- är tränare i Fair Play Tennisklubbs träningsverksamhet (om tjänsten är 60% eller större)
- rapporterar direkt till sportchefen och ingår i klubbens styrgrupp för den sportsliga verksamheten
- samarbetar med övriga inom föreningen för att utveckla Sveriges största tennisklubb

Kvalifikationer:
- erfarenhet av att ansvara för och arrangera tävlingar & arrangemang i tennis
- godkänd tävlingsledarutbildning
- positivt med tränarerfarenhet och tränarutbildningar
- positivt med erfarenhet som tävlingsspelare i tennis

Vi erbjuder:
Heltidsanställning i Fair Play Tennisklubb. Tjänsten innefattar delvis helgarbete och målbilden för
tillträde är runt den 1 augusti 2022. Tjänsten kan anpassas till en deltidsanställning om så önskas,
och lönen är konkurrenskraftig.

Kontakt och ansökan:
För ytterligare information – kontakta klubbchef David Gustafsson per 0739-169369.
Ansökan med cv, referenser och löneanspråk vill vi ha senast söndag den 5 juni via mail till
david.gustafsson@fairplaytk.se Urval och intervjuer sker löpande.
Fair Play Tennisklubb, med säte i Malmö, är Sveriges största tennisklubb med 3.091 medlemmar varav ca 1.750 är tränande i Malmös
största barn- & ungdomsverksamhet. Föreningen arrangerar tävlingar som ITF Future för herrar, ITF Juniors för 18-åringar, Fair Play Cup
samt ytterligare sex sanktionerade nationella tävlingar(inkl fyra sommar- & vintertour) med tävlingsklasser i olika åldrar. Klubben äger

System Verification Fair Play Stadion med nio tennisbanor, fyra padelbanor, stort gym & idrottsskadeklinik, Fair Play Store, en
multisportbana, fem badmintonbanor och den totala omsättningen är ca 32 Mkr. Totalt arbetar 25 fast anställda och ca 55 timanställda
på Fair Play och verksamheten präglas av kärnvärdena positivitet, engagemang, kvalitet och respekt. Resultatmässigt har de senaste åren
varit fantastiska för föreningen som 2021 vunnit SM-guld för både herrar & damer utomhus och nått dubbla finaler inomhus, där herrarna
tog guld och damerna silver. Senast 2022 slog pojkar 18 till med SM-guld i lag-SM och dessutom har föreningen tagit 5 individuella SMguld för juniorer, och ett för seniorer under 2021. Idag har föreningen inte mindre än 14 spelare rankade bland landets 10 bästa i sin
årsgrupp, så tillväxten är god. Fair Play driver Malmö tennisgymnasium (NIU) i samarbete med Svenska Tennisförbundet och Malmö Stad,
och ansvarar även för Malmö Idrottsgrundskola tennis som tränar med föreningens tränare på anläggningen. Det senaste initiativet är en
sportslig satsning i samarbete med huvudsponsorn System Verification, Stefan Edbergs Stiftelse, Ström & Gulliksson och Svenska
Tennisförbundet Syd. Satsningen innebär att ca 5,6 miljoner kronor investeras under tre år för att hjälpa spelare att nå internationella
framgångar och utvecklas till nästa nivå med hjälp av Swedish Tennis Academy, som drivs i Fair Play TK:s regi.

