Oskarshamns Tennisklubb söker chefstränare
Oskarshamn är en växande kommun som ligger bedårande vackert vid havet
och är omgiven av en skärgård med ca 5000 öar. I kommunen fnns en stark
arbetsmarknad med bl.a. stora industrier, bra utbildningsmöjligheter och et
rikt föreningsliv. Sedan 1898 så har det spelats tennis i Oskarshamn, på en
anläggning som idag består av fyra inomhusbanor och fyra grusbanor.
Föreningen har idag ca 280 medlemmar varav et 90-tal barn och ungdomar.
Oskarshamns Tennisklubb arrangerar tre turneringar årligen, och trots vår
storlek vill vi tllsammans utveckla svensk tennis. Vårt arbetslag består idag av
en verksamhetschef, chefstränare, kanslist, två vaktmästare och fera
tmanställda hjälptränare.
Då klubbens nuvarande chefstränare antar nya utmaningar utomlands så söker
vi nu hans eferträdare.
Tillträde:
Senast vecka 32
Omfattning:
Kontraktsanställning i omfatningen 75 – 100 %
Tjänsten innehåller:
 Huvudansvar för klubbens träningsverksamhet, ungdomar, vuxenkurser
samt fysträning.
 Ca 20-25 tmmar tennisträning på banan/vecka.
 Leda och fördela grupperna samt träningsplanering.

 Coachning och stöd för hjälptränarna.
 Tillsammans med verksamhetsansvarig marknadsföra klubben och dess
verksamhet mot skolor, kommun och näringsliv.
 Möjlighet tll at sälja privatlektoner.
 Tävlingsledning vid OTKs turneringar.
 Anordna läger, både internt och externt under skollov etc.
 Stora möjlighet för dig at påverka tjänstens upplägg och at växa som
person, tränare och ledare.
Vi söker dig som:
 Har dokumenterad erfarenhet av at träna och utveckla barn- och
ungdomars tennisspel, från Play & Stay tll tävlingsspelare.
 Har genomgåt Svenska Tennisförbundets utbildningsnivå TK 1/TU 1.
 Brinner för at utveckla barn och ungdomars tennisspel.
 Tävlingsledarutbildning är meriterande.
 Har hög social kompetens och god samarbetsförmåga.
 Vill skapa en social och trevlig gemenskap för alla i klubben,
anläggningen ska vara en plats där alla trivs och vill vara.
Frågor som rör tjänsten besvaras av:
Henrik Carlsson, 070-086 05 90, ordförande
Ronnie Skoglund, 070-481 09 30, ungdomsansvarig
Malin Larsson Wenell, 070-236 18 97, verksamhetsansvarig
Ansökan:
Skicka in et personligt brev samt cv tll carlsson_henrik@telia.com, senast
2018-06-15.
rval sker löpande.
Välkommen med din ansökan
Oskarshamns Tennisklubb

