Fair Play Tennisklubb söker

Tennistränare
Vi söker dig som:
- brinner för att träna och utveckla tennisspelare i alla åldrar
- håller sig uppdaterad kring bl a teknik, pedagogik, taktik, motorik etc
- vill ingå i det team av ca 50 tränare som arbetar i föreningen
- arbetar med uppgiftsbaserad pedagogik som utgångspunkt
- är mycket uppdaterad kring Play & Stay-konceptet
- är social, utåtriktad, självständig, samarbetsvillig, flexibel och initiativrik som person
- arbetar utifrån individens långsiktiga utveckling – prestation före resultat
- förstår värdet av service och det goda bemötandet

Tjänsten innebär att du:
- är tränare i breddverksamheten 30 timmar per vecka
- kan ansvara för tex lov-aktiviteter, lunchtennis och liknande aktiviteter
- är assisterande tävlingsledare
- rapporterar direkt till den bredd-ansvarige
- löpande sköter viss administration och medlemskontakt kopplat till breddverksamheten
- samarbetar med övriga inom sporten för att utveckla Sveriges största tennisklubb

Kvalifikationer:
- erfarenhet av träning med barn, ungdomar och vuxna
- dokumenterad erfarenhet av spelarutveckling med goda referenser
- godkänd tennistränarutbildning, nationellt och/eller internationellt.
- positivt med spelarerfarenhet
- positivt med erfarenhet som tävlingsledare inkl tävlingsledarutbildning

Vi erbjuder:
Ett vikariat på 75 % under höstterminen 2020 (14 veckor). Tjänsten innefattar delvis helgarbete och
tillträde är 6 september 2020. Vi söker även tränare för timanställning till hela terminen 2020-2021.

Kontakt och ansökan:
För ytterligare information – kontakta sportchef David Gustafsson per 0739-169369.
Ansökan med cv, referenser och löneanspråk vill vi ha senast söndag den 9 juni via mail till
david.gustafsson@fairplaytk.se Urval och intervjuer sker löpande.
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Tennis Academy, som startades hösten 2017 för att skapa en bättre plattform för elitsatsningar och ett bättre kunskapsutbyte mellan tennisklubbar.
att Fair Play fick utmärkelsen Årets förening 2016 i Malmö Stad. Fair Play driver Malmö tennisgymnasium (NIU) i samarbete med Svenska
Tennisförbundet och Malmö Stad. Det senaste initiativet är bildandet av Swedish Tennis Academy, som startades hösten 2017 för att skapa
en bättre plattform för elitsatsningar och ett bättre kunskapsutbyte mellan tennisklubbar.

