Västerås Tennisklubb söker en chefstränare
Västerås Tennisklubb, VTK, grundades 1922 och firar i år 100 år. Vårt motto är: ”Tennis för
alla, hela livet”.
Västerås Tennisklubb är en av de ledande klubbarna i Region Mitt och har skördat mycket
framgång på tennisbanorna både nationellt och internationellt. Vi har som ambition att
fortsätta med detta under kommande 100 år tillsammans med dig som ledare av
tränarteamet.
Klubben har idag ca 600 medlemmar varav ca 450 är med i vår tennisskola. Verksamheten
bedrivs i Bellevuehallen (multisportanläggning) där vi hyr in oss. Klubben bedriver endast
tennis och har tillgång till 6 banor inomhus och 4 banor utomhus. Verksamheten bedrivs
terminsvis vår och höst och under sommaren arrangerar klubben olika läger och tävlingar.
Klubben har ca 35-40 ungdomar som tävlar regelbundet på nivåer från region till att prova
internationella tävlingar samt har ca 20 serielag i olika åldersklasser.
I dagsläget finns det 3 heltidsanställda och ca 15 timanställda tränare.
Nu söker vi en erfaren tränare att utveckla verksamheten för vår tennisskola. Tjänsten är
delvis ny, vilket innebär att du har stora möjligheter att påverka innehållet och förväntas driva
verksamheten tillsammans med vårt tränarteam. Fokus ligger på att utveckla spelare inom
”Play & Stay” samt förbereda spelarna till att gå vidare inom vår utvecklingstrappa.
Arbets- och ansvarsbeskrivning:







Leda och utveckla verksamheten i klubbens tennisskola.
Utveckla tränarteamet kvalitetsmässigt och ha en individuell utvecklingsplan för alla
tränare. Genomföra utbildningar, ex vis ”Player School” enligt SvTF plan, för att öka
kvalitén i träningen med mål att få fler att stanna kvar i tennisen och att få större
engagemang hos spelarna, föräldrar och funktionärer.
Vara delaktig i klubbens olika tävlingar.
Schemaläggning av delar eller hela tennisskolan.
Samarbete med föreningens styrelse kring utveckling av klubbens tennisverksamhet.
Tjänsten rapporterar till styrelsens ordförande.

Kvalifikationer:








Stor vikt kommer läggas kring personliga egenskaper som engagemang, positiv,
nyfiken, ansvarstagande samt tidigare erfarenheter.
Utbildning inom svenska tennisförbundets tränarprogram eller motsvarande program.
Erfarenhet som tennistränare för alla åldrar och kategorier.
Erfarenhet inom Idrottonline, Sociala medier, sportadmin och god datorvana.
Meriterande om tävlingsledarkurs/domarkurs genomgåtts.
Hög egen spelstyrka är positivt.
Körkort är positivt.
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Anställning och tillträde:


Heltid 100%, tillträde 1:e augusti eller efter överenskommelse.

Ansökan:




Frågor och ansökan ring/mejla till robert.pantzar@hotmail.com, 076-8030028
Ansökan tillhanda senast den 15 juni 2022. Intervjuer kommer ske löpande och
tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Bifoga CV samt personligt brev och referenser.

Välkommen att höra av dig till oss med din ansökan!
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