Paradis TK søker to nye tennistrenere
Paradis Tennisklubb (PTK) i Bergen er den største tennisklubben i Region Vest. PTK har store
ambisjoner, og har som mål å bli Norges beste tennisklubb innen 2025. Klubben er i sterk vekst, og
har i perioden 2013-2017 økt medlemsmassen for tennis med 75 %. PTK har nærmere 600
tennismedlemmer, derav ca. 170 på tennisskole, 110 på voksenkurs og 40 i konkurransegruppe.
Klubben har flere spillere som presterer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, og arrangerer årlig
store mesterskap som NM, TE og ITF.
PTK er eier av Bergen Tennisarena, et av Norges beste innendørs tennisanlegg som stod ferdig høsten
2013. Arenaen består av seks innendørs plexipave tennisbaner, topp moderne treningssenter,
komplett garderobeanlegg, resepsjonsområde, kafeteriaområde og møterom. PTK har også planer
om utvidelse av anlegget med to nye innebaner, fire utebaner og tre padeltennisbaner.
Les gjerne mer om klubben på www.bergentennisarena.no.
PTK sysselsetter ca. sju årsverk, deriblant fulltidsansatt daglig leder og fire trenere.
PTK søker to nye tennistrenere til teamet i 100 % stilling. PTK tilbyr konkurransedyktige betingelser,
og gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Tennisskoleansvarlig

Rekruttansvarlig

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver:

•
•
•

Gruppetrening for juniorer i alderen
4-18 år (tennisskole/rekrutt)
Gruppetrening for seniorer
(voksenkurs)
Administrativt ansvar for klubbens
tennisskole

Kvalifikasjonskrav:
•
•
•
•

Minimum Trener 1 eller høyere
Relevant erfaring
Beherske skandinavisk språk
Kompetanse og erfaring fra Play &
Stay-konseptet

•
•
•

Gruppetrening for rekrutt- og
konkurransespillere
Gruppetrening for barn, ungdom og
voksne (tennisskole/voksenkurs)
Administrativt ansvar for klubbens
rekruttgruppe

Kvalifikasjonskrav:
•
•
•
•

Minimum Trener 2 eller høyere
Relevant erfaring
Beherske skandinavisk språk
Kompetanse og erfaring fra Play &
Stay-konseptet

Personlige egenskaper (felles for begge stillinger):
•
•
•
•
•

God formidlingsevne overfor barn, ungdom og voksne
Selvstendig og hardt arbeidende
Evne til å ta initiativ
Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
Gode administrative ferdigheter

Søknadsprosess
For mer informasjon om stillingene og Paradis Tennisklubb kontaktes daglig leder Fredrik Vabog
(tlf. +4792638603) eller hovedtrener Antonio Rivera (tlf. +4747281030).
Søknad inkl. CV og motivasjonsbrev sendes til daglig leder Fredrik Vabog på e-post
fredrik.vabog@bergentennisarena.no.

Søknadsfrist: 25. juni 2018.
Dato for tiltredelse: Etter avtale.

