Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb (PTBK) söker en
engagerad tennistränare med ansvar för tävlingstennisen
PTBK är en förening med över 1 000 medlemmar i sydvästra Göteborg. Klubben är uppdelad
i olika verksamhetsområden som tennisskola, vuxentennis och tävlingstennis med samma
indelning på badmintonsidan.
PTBK söker nu en ambitiös tennistränare/ledare som brinner för tennis, tävling och att
förbättra och att utveckla spelare till elitnivå. Ditt ansvar blir klubbens tävlingstennis.
Tjänsten är en fast heltidstjänst och förutsätter ett nära samarbete med klubbchef och ansvarig
för tennisskolan.
I rollen som ansvarig för tävlingstennisen ska du bland annat leda arbetet med att etablera
klubbens herr- och damlag i elitserien.
Du är en utåtriktad och samarbetsorienterad person.

Arbets- och Ansvarsbeskrivning:
•
Ansvar för tävlingstennis inklusive genomförande och utveckling av detta
verksamhetsområde.
•
Budgetansvarig för verksamhetsområdet tävlingstennis (inkl fakturering).
•
Tjänsten är förlagd som tränare på bana cirka 28 timmar i vecka i snitt under
säsong (36-38 veckor) utifrån heltidstjänst året runt på 46 veckor exkl sex veckors semester.
Resterande tid, utöver bantiden, går åt till administration, tävlingsbevakning mm.
•
Tjänsten omfattar följande huvudsakliga områden:
•
Koordinera tävlingstennisen och tennisskolan genom samarbete med
tennisskoleansvarig samt ansvarig för uttagningsprocess av spelare inom de olika grupperna
inom tävlingstennisen.
•
Projektledare för att ta fram en ”Påvelundsmodell” för hela tennisverksamheten
tillsammans med styrelse, klubbchef och övrig tennispersonal samt planera för en framtida
akademi.
•
Ansvara för tävlingstennisens planering (temaveckor, aktivitetskalender,
fysträning inför varje termin och utvecklingssamtal med spelare) samt när ordinarie
verksamhet inte är igång ansvara för till exempel läger eller tävlingsresor.
•
Ytterst ansvarig för seriespel samt organisation och trupper för klubbens
representationslag på dam- och herrsidan där klubbens målsättning är elitseriespel 2021 för
våra representationslag.

•
Beroende på hur schemat för ordinarie verksamhet läggs kan utförande av
träning även inom andra verksamhetsområden tennis som till exempel vuxentennis och
tennisskola tillkomma.
•
Delta på sponsor- och partnerskapsaktiviteter när klubben arrangerar detta.
•
Delta på ledningsgruppsmöten cirka en gång/vecka.

Dina kvalifikationer/erfarenheter:
•
Gedigen tennisutbildning, gärna inom SvTF:s utbildningstrappa och/eller inom
ITF:s utbildningstrappa och/eller idrottspedagogisk utbildning.
•
Arbetat som tränare i klubb eller annan tennisorganisation, helst inom ledande
position.
•
Arbetat med tävlingsspelande såväl yngre (cirka 9-10 år) som äldre
barn/juniorer (cirka 17-18 år) samt inom tennisskola.
•
Erfarenhet av att utveckla tävlingsjuniorer på hög nationell nivå och elitspelare.
•
Erfarenhet av ekonomisk planering och uppföljning.
•
Vi ser gärna att du ligger i framkant avseende nya träningsmodeller, digitala
hjälpmedel med mera.
•
För tjänsten krävs körkort.

Dina personliga egenskaper:
•
God kommunikativ förmåga och vara bra på att skapa samarbete (med annan
personal, andra klubbars tränare med mera)
•
Självständig och ha förmåga att disponera tid effektivt.
•
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (däribland mail, på hemsida,
utskick).
•
Kunna tala inför stora grupper i samband med till exempel föräldramöten.
•
Våga stå upp för de policys som finns i PTBK och som du kommer att sätta på
pränt.
•
Ha ett stort driv och engagemang.

Om tjänsten och klubben:
•
Anställningsstart augusti 2018.
•
Information om PTBK och dess struktur finns på www.ptbk.se – Om PTBK –
Vision, Verksamhetsidé och Ledstjärnor samt – Om PTBK – Årsmöte 2018 –
Verksamhetsplan med budget 2018.

Ansökan:
•
Ansökan, som består av ett personligt brev inklusive svar på varför du vill börja
i PTBK samt CV, mailas senast onsdag 9 maj till Martin Stigh, klubbchef PTBK,
martin.stigh@ptbk.se.
•
För information så är det en grupp på tre personer, inklusive klubbchef, som går
igenom personliga brev och CV, och utifrån detta tar ut några kandidater för intervju i maj.
Gruppen är helt konfidentiell gällande ansökningar. Tjänsten är tänkt att vara tillsatt i slutet av
maj med start i augusti.

Välkommen att ansöka för denna tjänst inom PTBK – en klubb som består av cirka tio heloch deltidsanställda personer samt ett 20-tal timanställda personer.
I klubbens anläggning finns fem tennisbanor inomhus (GreenSet), två tennisbanor utomhus
(grus), sex badmintonbanor samt café och reception. Potentialen är mycket stor i klubben och
det är en spännande framtid som PTBK står inför.

