SANDEFJORD TENNISKLUBB SØKER HOVEDTRENER MED TILTREDELSE FRA 1. AUGUST 2017.
Om Sandefjord Tennisklubb (STK):
STK ble stiftet i 1921, og er i dag den største klubben i
Region Sør. Klubben har i overkant av 600 medlemmer.
Tennisskolen består av ca. 150 barn og unge i ukentlig
organisert trening. Flere av klubbens juniorspillere
hevder seg på nasjonalt nivå, og klubbens damelag
spilte i eliteserien i 2016. STK er en moderne tennisklubb
som tilbyr trening både for bredde og elitespillere.
Klubben har p.t. to heltidsansatte trenere (støttet av
flere deltids trenerassistenter), hvorpå den ene snart
fratrer stillingen, og skal følgelig erstattes.
STK har et av Norges flotteste tennisanlegg bestående av
en moderne tennishall med 4 hardcourt baner og et
fantastisk uteanlegg med 5 grusbaner (clay), idyllisk
beliggende i Bugårdsparken, sentralt i Sandefjord.
Ytterligere informasjon om klubben finner du på www.stk.no
samt facebook ”Sandefjord Tennisklubb”.

Kort om Sandefjord by:
Sandefjord (ca. 60.000 innbyggere) ligger ca. 10 mil syd for
Oslo. Byen har en fantastisk skjærgård og er regnet som et
godt og trygt sted å bo. Byen har egen internasjonal flyplass (Torp Sandefjord Lufthavn) samt
fergeforbindelse til Strømstad. Nabobyen Larvik tilbyr fergeforbindelse til Danmark. Se
www.visitsandefjord.com for å gjøre deg bedre kjent med byen.

Ønskede (viktige) kvalifikasjoner:
STK vektlegger personlige egenskaper og vi søker deg som brenner for treneryrket og som
ønsker å trene tennisspillere på alle alderstrinn og nivåer. Du bør inneha følgende
kvalifikasjoner:








Bred trenererfaring fra bredde og elite, helst ITF Trener 3 eller tilsvarende
Klubb- og personalutviklingserfaring
Behersker Skandinavisk språk
Turneringsledelseserfaring
Generelt gode IT kunnskaper og god på bruk av sosiale medier
Selvstendig, engasjert, fleksibel og hardtarbeidende
Flink til å håndtere barn og ungdom så vel som voksne

Arbeidsområder:
 Tennisskolen/konkurranse spillere
 Voksenkurs
 Opptil 30 timer på banen i uken med instruksjon og 10-15 helger pr. år med
turneringsoppfølging/camper.
STK tilbyr en utfordrende og spennende stilling med konkurransedyktige
betingelser og vilkår.
Søknad med CV og referanser sendes til sport@stk.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til hovedtrener Erik Thorelli på erik@stk.no
eller +47 459 16 429. PS: Erik er mye på banen – anbefales at du sender
mail.

