Helsingborgs Tennisklubb
Helsingborgs Tennisklubb är med sina knappt 900 medlemmar en klubb för hela familjen
som sätter glädje, jämställdhet, gemenskap och utveckling av människor högt på agendan.
HTK bedriver idag en inomhusverksamhet med cirka 400 deltagare fördelat på en
Tennisskola med cirka 300 kursdeltagare för bredd och motion och en tävlingsdel i HTK
Tennis Academy för cirka 100 spelare. Under sommaren bedriver vi, förutom verksamhet för
tävlingsspelare en mycket populär Sommartennis med cirka 300 kursdeltagare under 9
veckor.
Vi tror oss ha en av Sveriges bästa tennismiljöer där våra anläggningar i Olympiahallen under
vinterhalvåret och natursköna Pålsjö Tennis under sommaren håller hög klass samtidigt som
vi är ödmjuka och ser en stor potential att förbättras och utvecklas framöver.

Nu söker vi dig som genom delat ansvar med Fredrik Forsander
vill leda och utveckla vår Tennisskola
Vi söker dig som:
• Finner andra människor intressanta och vill utveckla dem i tennis
• Har hög social kompetens, samarbetsvillig, sprider positiv energi och förstår värdet av
ett gott bemötande.
• Gillar utveckling och introducerar gärna nya kurser och verksamheter för våra
medlemmar
• Gillar organisation, har en god administrativ förmåga och är van att jobba i vanliga
administrativa program som powerpoint, word, excel osv..
Tjänsten innebär bla:
• Att tillsammans med Fredrik Forsander leda och utveckla HTKs Tenniskola (från
minitennis till vuxenkurs) som erbjuder kursdeltagarna ca 40 träningsveckor om året
• Att nyrekrytera och behålla så vi uppnår 350 kursdeltagare genom ett inspirerande
och modernt kursutbud.
• Utveckla och leda HTKS Äventyrsprogram som ingår i kursutbudet
• Tävlingsledare vid HTKs nationella tävlingar samt So Tour
• Arbetstiden inkluderar antingen lördag eller söndag samt vissa kvällar till 22:00
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Helsingborgs Tennisklubb
Extra plus
• Du har körkort och egen bil
• Van att vara ansvarig i en organisation
• Du har en utbildning i Multiskillz
• Du har gått stora delar av Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram eller
liknande utbildningar inom andra områden
• Du får gärna ha en lärarutbildning eller liknande i grunden.
Kvalifikationer:
• Du är en god pedagog som är van att jobba med människor på ett utvecklande sätt
• Du är en teamplayer
Ansökan/information:
• Denna heltidstjänst är en tillsvidaretjänst som inleder med provanställning på 6
månader. Önskas mindre tjänst kan detta också vara intressant.
• Tillträde: 1 augusti 2021, eller efter överenskommelse.
För ytterligare information kontakta klubbchef Marcus Lindberg.
Ansökan med cv, referenser och löneanspråk vill vi ha senast 15 maj via mail till Marcus.

Marcus Lindberg
Klubbchef
Helsingborgs TK
0734-21 72 21
marcus@htktennis.com
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