BERGENS TENNISKLUBB SØKER TRENER PÅ 100 % MED TILTREDELSE SNAREST
Om klubben vår
Bergens Tennisklubb er en av Norges eldste tennisklubber, stiftet i 1898. Klubben vår opplever en
kraftig medlemsvekst med tilhørende aktivitetsøkning og søker derfor en trener som ønsker nye
utfordringer i en attraktiv tennisklubb. Klubben har fokus på bredde, samhold og har tilbud for både
mosjonsspillere og konkurransespillere. BTK tar imot nye medlemmer, og tilbyr tenniskurs for alle
aldersgrupper fra barn til pensjonister.
Klubben har de seneste årene hatt en kraftig medlems vekst og har nå 770 medlemmer.
Vi har 2 herre lag i 2 divisjon og 3 divisjon, samt et damelag i 2 divisjon.
BTK eier et eget utendørs tennisanlegg som ligger på Årstad sentralt i Bergen (4 baner) – nytt
kunstgrusdekke i 2022.
I tillegg tilbyr vi spill på 3 grusbaner på Bønes, samt 4 Taraflex baner innendørs på Bergen
Racketsenter.
Om deg
Vi ønsker deg som elsker å dele dine kunnskaper, med både unge og eldre, samtidig som du trives i
samspill med våre andre trenere. Du har ITF trenerutdannelse eller tilsvarende, og har lyst til å
videreutvikle deg. Helst ønsker vi en trener som har erfaring som trener for både bredde- og
konkurransespillere. Men vi vil vurdere nyutdannede trenere som har erfaring på øverste nivå som
spiller og som er i gang med eller ønsker å starte trenerutdanning.
Trivsel og mestring for våre klubbmedlemmer har høyeste prioritet og du vil være sentral for at vi
skal fortsette den gode stemningen i klubben.
Dersom du velger å takke ja til et tilbud fra oss, lover vi å gjøre vårt beste for at du skal ha det bra hos
oss. Lønnsnivået vil være konkurransedyktig og du vil selv få sjansen til å være med å påvirke din
egen arbeidssituasjon. Mest av alt vil du tilbringe tid på banen, men avhengig av dine kvalifikasjoner,
kan det også være aktuelt med noe administrative oppgaver.
Våre 3 faste trenere er idag menn, og vi ønsker gjerne å ansette en kvinnelig trener.
Ring gjerne daglig leder Jesper Rosberg på mobil: 99298899.
Søknad med CV sendes til btk@bergentennis.no

