Vi söker tränare/lärare till
Riksidrottsgymnasiet på Akademi Båstad
gymnasium

Om arbetsplatsen
Riksidrottsgymnasiet söker förstärkning från höstterminen 2022.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten på Sveriges enda Riksidrottsgymnasium med tennisinriktning.
Programmet riktar sig till Sveriges bästa tennisjuniorer i varje årskull.
Akademi Båstad gymnasium ligger centralt i Båstad och är belägen i samma byggnad som kommunens bibliotek. Skolan
har sju program fördelat på cirka 200 elever.
Ett par minuters gångväg från skolan ligger idrottsanläggningen Drivan där träningen sker.
Här finns alla förutsättningar för att lyckas i rollen som tränare och adept.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att jobba med högmotiverade kollegor och elever.
Vi organiserar oss i arbetslag där alla hjälps åt och tar ansvar för elevernas utveckling.
Målet med verksamheten är att ta ett helhetsansvar för elevernas utveckling, såväl idrottsligt, studiemässigt som socialt. Till
din hjälp har du dina tränarkollegor, ett starkt elevhälsoteam och tenniselevernas skolmentor.
Ditt fokus i den sportsliga verksamheten är att jobba mot internationell nivå och samtidigt skapa en utvecklingsmiljö som
främjar personligt ansvarstagande och samarbetsförmåga.
Riksidrottsgymnasiets verksamhet är kopplad till Svenska Tennisförbundets elit- och landslagsverksamhet på såväl
strukturell som verksamhetsnivå.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av juniortennis på hög nivå och kvalificerad tennisspecifik utbildning. Relevant pedagogisk
utbildning är meriterande, gärna idrottslärarutbildning vid GIH.
Stor vikt läggs vid att hitta rätt personer som kan bidra till ett starkt arbetslag.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
50-100%
Tillträde: 220808 eller enligt ök.
Med möjlighet till ev tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Ansökan
Ansök senast: 2022-06-15
Referensnummer: 164

Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt
Kontaktpersoner
Ulrika Krämer
Rektor
070-937 54 37
ulrika.kramer@akademi.bastad.se

Niklas Fjeldstad
Svenska Tennisförbundet
073-407 87 55
niklas.fjeldstad@tennis.se

Övrigt
Kommunala avtal gäller. Utdrag ur belastningsregistret inlämnas vid ev anställning.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Rökfri arbetstid tillämpas.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss
därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

