Oskarshamns tennisklubb startades 1898 och är Oskarshamns
kommuns äldsta idrottsförening. Här bedrivs verksamhet för alla
åldrar och för alla ambitioner. Vi är i 270 medlemmar som har
möjlighet att deltaga på allt från minitennis och tennisskola upp till
tävlingsgrupper samt motionsgrupper för både vuxna som
ungdomar och självklart veteranverksamhet. Det finns något i OTK
som passar alla

Oskarshamns tennisklubb söker

Tennistränare
Vi söker Dig som tycker om att arbeta med barn och ungdomar och
som är intresserad av att själv vara med och påverka och ytterligare
lyfta vår verksamhet. Du ska tillsammans med övriga tränare i teamet
jobba för att utveckla verksamheten genom att planera, genomföra och
följa upp. Detta görs i nära samverkan med klubbchef, styrelse och
övriga tränare.
Vi tror på en verksamhet som präglas av glädje och engagemang och
du finner här en klubb på frammarsch med nyrenoverad hall och flera
tävlingsarrangemang årligen.
Du ska ha en god förmåga att lyfta såväl individen som hela gruppen
samt även på ett konstruktivt sätt kunna kommunicera med spelare,
tränare och föräldrar. Du ska ha ett synligt och tydligt pedagogiskt
ledarskap och en vilja att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete. Du har
tidigare erfarenhet av tennis och tennisträning, gärna dokumenterad
utbildning,
Vi erbjuder:
•
•
•
•
•
•

Ett stimulerande och utmanande uppdrag som du har stor möjlighet
att utveckla själv
En väl fungerande organisation med stor framåtanda och ambition
Engagerade medarbetare, styrelse och föräldrar och inte minst en
grupp väldigt glada ungdomar
Fyra nyrenoverade hardcourt-banor inomhus och 4 grusbanor
utomhus
Möjlighet att sälja privatlektioner
Möjlighet att arbeta med Sveriges bästa rullstolstennisspelerska

Arbetsuppgifter:
I arbetet ingår för tjänsten sedvanliga administrativa uppgifter på
vårt kansli samt
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Att tillsammans med övriga tränare bedriva träning för
spelare från tennisskola upp till vuxengrupper
Planera och delta i tränings-, tävlings- och
lägerverksamheten för dessa grupper
Vara delaktig i att utveckla föreningen i samarbete med
övriga tränare och styrelse.
Vara behjälplig vid interna tävlingsarrangemang
Närvara på styrelsemöten som Du kallas till.
Löpande rapportering sker till personalansvarig i styrelsen
Hålla ordning och reda. Struktur i arbetet och förmåga att
planera är ett krav
Tillsammans med verksamhetsansvarig marknadsföra
klubben och dess verksamhet mot skolor, kommun och
näringsliv
Det totala innehållet i tjänsten vill vi utveckla tillsammans
med dig. Vi erbjuder dig en tjänst med stor
utvecklingspotential och här ger vi dig chansen att ta eget
ansvar för att påverka och forma innehållet.

Vi söker dig som:
•
•
•
•
•
•
•

Har dokumenterad erfarenhet av att träna och utveckla barn- och
ungdomars tennisspel, från Play & Stay till tävlingsspelare.
Har genomgått Svenska Tennisförbundets utbildningsnivå TK
1/TGU 1.
Brinner för att utveckla barn och ungdomars tennisspel.
Tävlingsledar- och/eller domarutbildning är mycket meriterande.
Erfarenhet av rullstolstennis 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

Om tjänsten
Sysselsättningsgraden är 50-80%.
Provanställning tillämpas
Arbetstiderna följer en tränares verksamhet, vilket innebär arbete dagtid, kvällar
och helger.
Tjänsten i sin helhet vill vi dock utforma och utveckla tillsammans med dig.
Tillträde enligt överenskommelse
Lön
Fast månadslön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Ansökan
Välkommen med din ansökan och personligt brev senast 31 januari, 2019.
Vi hanterar ansökningarna löpande så vänta inte - skicka in din ansökan nu
Vi tar endast emot ansökningar via mail till carlsson_henrik@telia.com

Frågor som rör tjänsten besvaras av:
Henrik Carlsson, 070-086 05 90, ordförande
Ronnie Skoglund, 070-481 09 30, ungdomsansvarig
Malin Eriksson Wenell, 070-236 18 97, verksamhetsansvarig

www.oskarshamnstennisklubb.se

