Ljungskile Tennisförening är en Tennisförening med ca 350
medlemmar varav ca 190 aktiva juniorer och ca 90 vuxna i
regelbunden träning. Vi disponerar en tennishall med två
plexipavebanor och utomhus tre nya Top Clay-banor, samt
klubbstuga.
Stenungsunds Tennisklubb har ca 300 medlemmar och delar
tränare och administrativ personal. I Stenungsund finns det två
inomhusbanor och tre grusbanor. I Stenungsund är det ca 120
juniorer och ca 60 seniorer som deltar i regelbunden träning.
Lilla Edets Tennisklubb har över 200 medlemmar varav ca 130
juniorer/seniorer i träning. Tennishallen har två fina filtbanor. I
hallen finns även padel, badminton, pingisbord samt ett gym.
Utomhus finns en grusbana. Även här delar vi tränare och
administrativa sysslor.

Ljungskile TF, Stenungsunds TK och Lilla Edets TK söker
motiverade tennistränare
I vår samverkan har vi idag flera heltids- och deltidsanställda tränare samt många
timtränare. Vi har under de senaste åren vuxit rejält och söker ytterligare tränare till
våra verksamheter. Brinner du både för att spela och lära ut tennis? Då är du
välkommen med din ansökan. I våra klubbar finns möjligheter till både heltidstjänst,
halvtidstjänst eller timanställning.

Ditt uppdrag och bakgrund
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som tennistränare och som gärna har gått
grundläggande tennisutbildningar. Majoriteten av din tid kommer att vara att stå på
banan för att på ett pedagogiskt och glädjefyllt sätt lära ut tennis till barn och/eller
vuxna. Du trivs bra med att arbeta i ett team, men har också lätt för att på egen hand
driva och ansvara för andra arbetsuppgifter inom klubbverksamheten, som t.ex.
träningsläger.
Du är ett viktigt ansikte utåt då du representerar våra klubbar. Därför är du
kommunikativ, lyhörd, målinriktad och har en god samarbetsförmåga.

Ansökan
Tillträde till anställning är den 1: a september 2022, men det finns möjlighet till
tidigare anställning. Sista ansökningsdag är den 25 april.
Gå gärna in på våra hemsidor, www.ljungskiletennis.se, www.stenungsundstk.se och
www.letk.se och bekanta dig med våra verksamheter.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@ljungskiletennis.se.
Har du några frågor får du gärna kontakta chefstränare Martin Syrén, 070-400 12 40.
Välkommen med din ansökan!

