IS Göta Tennis söker
1–2 st. tennistränare
Vi söker dig som:
-

brinner för tennis och vill utveckla tennisspelare i alla åldrar
har goda sociala egenskaper då träningen som sker på tennisbanan är det
absolut viktigaste i vår tennisklubb. Viktigt att man
håller sig uppdaterad kring bl. a tennisteknik, pedagogik, taktik, motorik o dylikt
och vill ingå i ett team av 8–10 st. tränare
är social, utåtriktad, självständig, samarbetsvillig, och en flexibel person samt
förstår värdet av service och det goda bemötandet.

Tjänsten innebär bl.a.
-

Har fasta timmar som tränare i vår tennisverksamhet
kan få möjlighet att arbeta på våra lovaktiviteter
kan få möjlighet att arbeta med vårt seriespel och interna tävlingar
får ta del av och utveckla en av Skånes mest intressanta tennisklubbar

Kvalifikationer
-

goda spelkunskaper är meriterande
dokumenterad erfarenhet av spelarutveckling för barn & ungdomar samt vuxna
med goda referenser - genomförda tennisutbildningar är meriterande
erfarenhet av mini-, midi-, och maxiträning
goda ledaregenskaper
körkort och tillgång till egen bil
fysiologi och fysträningserfarenheter är meriterande

Kontakt och ansökan:
För ytterligare information – kontakta klubbchef Adrian Prpic per 0763–370074
Ansökan med cv, referenser och löneanspråk vill vi ha snarast möjligt med ett mejl till
adrian@gotatennis.se med märkningen ”Ansökan tennistränare IS Göta Tennis”. Urval
och intervjuer sker löpande. Vi önskar att tillsätta 1–2 st. tennistränare under augusti
månad
IS Göta grundades 1898 och har genom åren haft ett flertal sektioner; idag är det tennis, friidrott och bowling som utgör
underlag för ca 1200 medlemmar. Is Göta Tennis håller till på Götahallen med 4 st. Hardcourt banor samt utomhus i
Ramlösa Brunnspark och Kemiras utomhusanläggning. Göta driver också verksamhet i Hittarps hallen. IS Göta Tennis med
sina 500 st. medlemmar har genom åren fostrat ca ett 20-tal Sverige ettor (juniorrankingen). IS Göta Tennis är just nu inne
i en stark utvecklingsfas där fler tränare behövs i den växande verksamheten

www.gotatennis.se

