Stavanger Tennisklubb søker
Allsidig tennistrener
Stavanger Tennisklubb er blant landets ledende tennisklubber og arbeider målrettet med å ta
klubben videre til nye sportslige høyder. Klubben har åtte innendørsbaner og fire utendørsbaner og
er eneste tennisklubb i en byregion som har nesten 200.000 innbyggere. Vi har 500 spillere på
tennisskole og et bredt og godt aktivitetstilbud i alle aldrer. Klubben er representert i alle divisjonene
fra elite serien til tredje divisjon (damer, elite og første divisjon).
Du vil inngå i et av Skandinavias største trenermiljø. Vi har per i dag 8 fulltidsansatte og en rekke
timeansatte trenere i tillegg til en fulltids daglige leder. Dette gjør at det både er faglig og sosialt
stimulerende å jobbe i Stavanger Tennisklubb. Vi er også opptatt av at trenerne våre skal få utdanne
og oppdatere seg, slik at vi innehar den nyeste og beste kunnskapen om spillerutvikling og metodikk.
Vi søker en allsidig tennistrener med interesse for og kompetanse i å trene barn, ungdom og voksne
på alle nivå. Trenerens kvalifikasjoner og interesser vil bestemme hvilke oppgaver vedkommende vil
jobbe med.
Ønskede egenskaper:
 Entusiastisk, engasjert og serviceinnstilt
 God formidlingsevne
 Ryddig og god kommunikasjon
 Kunne jobbe og samarbeide i team
 Ambisiøs
 Fleksibel og allsidig
 Tar ansvar og får ting gjort
 Gode administrative egenskaper
 God erfaring med bruk av pc og video analyse
 Trenerutdanning ITF level 2/3
 Trenererfaring fra skandinavisk tennisklubb
 Oppstartdato: avtales.
Stillingen innebærer:
 30 timer på banen fast ukentlig
 7,5 timer administrativt arbeid inkludert møter
 Må belage seg på kvelds, dagtid og helgejobbing.
 Trener vil kunne jobbe med mange ulike typer grupper og få varierte utfordringer.
Hovedarbeidsområde avhenger av trenerens motivasjon og interesser.
 Konkurransedyktige betingelser. Lønn etter nærmere avtale.

Søknad med CV sendes til daglig leder Cezar Johansson.
E-post: cezar@stavangertk.no.
Tlf: 90764804.
Vi oppfordrer kvinnelige trenere til å søke, men det vil uansett være en helhetsvurdering som ligger
til grunn for ansettelse. Intervju avtales fortløpende med aktuelle kandidater.

