Göta Tennis är en framgångsrik tennisklubb i södra Helsingborg som håller till på Götahallen med 4 st
Hardcourt banor samt utomhus i Ramlösa Brunnspark och Kemiras utomhusanläggning. Göta driver
också verksamhet i Hittarpshallen. Göta Tennis med sina 500 st medlemmar har genom åren fostrat
ca ett 20-tal Sverige ettor (juniorrankingen). Göta Tennis är just nu inne i en stark utvecklingsfas där
fler tränare behövs i den växande verksamheten

Göta Tennis söker
2 st Timanställda tennistränare

Vi söker dig som:
- Brinner för tennis och vill utveckla barn och ungdomar. Har god sociala egenskaper då träningen
som sker på tennisbanan är det absolut viktigaste i vår tennisklubb. Viktigt att man håller sig
uppdaterad kring bl. a teknik, pedagogik, taktik, motorik o dylikt och vill ingå i ett team av 6-8 st
tränare. Du är; social, utåtriktad, självständig, samarbetsvillig, och en flexibel person samt förstår
värdet av service och det goda bemötandet.

Tjänsten innebär bl.a.:
- Klubben har verksamhet i Götahallen alla veckodagar samt i Hittarp mån-fre. Vi behöver en
tränare i Hittarp samt för helg på Götahallen då vi vill utöka vår verksamhet på helgen. I Hittarp
och på helgerna på Götahallen, bedriver vi framförallt träning för yngre barn, alltså mini-, midi-,
och maxinivå, men även tennisskola och vuxenträning kan tillkomma. I och med att vi växer så
behöver vi en flexibel tränare som kan vikariera för ordinarie tränare. Arbetstiderna varierar; på
helgen är tiderna ca kl 09:00-14:00 och på vardagar; ca kl 14:00-18:00 men kvällstid kan också
tillkomma.

Kvalifikationer
- Goda spelkunskaper är meriterande
- Dokumenterad erfarenhet av spelarutveckling för barn & ungdomar 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

Ansökan/information
Lön – efter överenskommelse
För ytterligare information – kontakta sportchef 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 Göta Tennis”. Urval och
intervjuer sker löpande.

www.gotatennis.se

