Hisingens Tennisklubb har precis fyllt 50 år – Vår utomhusanläggning är nyrenoverad med 4 nya fina
TopSand-banor vid Länsmansgårdens Idrottsplats och där har vi också kommit igång med en del
tävlingsarrangemang.
Vår tennisskola/tennisträning genomförs på banorna från maj t o m augusti. Från september t o m april
spelar vi inomhus hos Gothia, St Jörgen Park på onsdagskvällar och lördagseftermiddagar.
Vi tar nu sikte på de kommande 50 åren och söker därför en Tränare/Verksamhetsledare/Klubbutvecklare
som kan lägga grunden för detta och få vår verksamhet att växa!
Om Tjänsten (som har en varierad arbetstid)
• Inomhussäsongen, 10 timmar/vecka, varav 8 timmar på banan fördelat på onsdag em/kväll 3 timmar
och lördag eftermiddag 5 timmar + 2 timmar för administration inkl planering, rapportering och
medlemsinformation.
• Utomhussäsongen, 40 timmar/vecka med ca 30-35 timmar på banan (mån-fre innehållande träning,
läger, tennisskola, prova på- aktiviteter, privatlektioner och tävlingsarrangemang. Övrig tid omfattar
administration, planering samt skötsel och underhåll av vår anläggning, inkl uthyrning för motions- och
strötidsspel.
• Du rapporterar till av styrelsen utsedd person.
Ansvarsområden
• Planering, schemaläggning och genomförande av träningen.
• Strukturera och nivåanpassa träningen från nybörjare till kommande tävlingsspelare.
• Träna och utveckla spelare i alla åldrar, junior- och vuxenträning samt fysträning.
• Utbilda/handleda våra yngre klubbtränare.
• Rekrytera deltagare.
• Deltagaradministration.
• Marknadsföra och kommunicera vår verksamhet i personliga möten men också via hemsida och
sociala medier.
• Försäljning av privatlektioner, kurser, strötimmar mm för klubbens räkning.
• Jobba med din egen personliga utvecklingsplan.
Önskvärda kvalifikationer
• Dokumenterad utbildning, ex SvTF:s tränarutbildning eller motsvarande internationell utbildning.
• Erfarenhet som tennistränare för alla åldrar, att leda junior- och vuxenutbildning.
• Är strukturerad och har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift vid ex informationsmöten för
deltagare och föräldrar.
• Det är positivt om du själv har tävlingsspelat och har tävlingsledarutbildning.

Anställning och tillträde – anställningsavtal kan skrivas för hela året alternativt delas upp mellan inomhus- och
utomhussäsongen. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan inkl löneanspråk skickas till hisingenstk@outlook.com snarast.
Frågor – Kontakta vår ordförande Christer Wennström, tel 070-6905200
Hemsida: https://idrottonline.se/HisingensTK-Tennis/

