Karlskrona Tennisklubb söker en ny klubbchef!
Vår omtyckta klubbchef ska ta sig an nya utmaningar och vi söker nu en efterträdare som vill
vara med och ta en ledande roll i Karlskrona Tennisklubb.
Klubben befinner sig i en spännande fas och satsar långsiktigt för att utveckla tennis- och
padelverksamheten i Karlskrona, därför söker vi nu en driven och engagerande klubbchef
som vill vara med och utveckla verksamheten framåt.
Om Karlskrona Tennisklubb
Karlskrona Tennisklubb grundades 1924 och är en uppskattad och etablerad mötesplats för
tennis- och padelentusiaster i Karlskrona. Vi har 1100 medlemmar med aktiviteter för alla
åldrar. Förutom att vi bedriver en omfattande tennisskola för både barn och vuxna arrangerar
vi även ett antal tävlingar under året.
Karlskrona Tennisklubb är en av Sveriges mest kompletta tennisanläggningar med sex
inomhusbanor, sju grusbanor, två hardcourtbanor, två gräsbanor samt tre padelbanor. Därtill
finns även cafeteria, shop och bistro med serveringstillstånd.
Läs mer på www.karlskronatk.com
Rollbeskrivning
Som klubbchef har du en nyckelroll i Karlskrona Tennisklubb. Du är övergripande ansvarig
för hela verksamheten med ekonomi- och resultatansvar samt förväntas planera, genomföra
och följa upp verksamhetens mål, allt i nära samarbete med styrelsen. Tillse, gemensamt med
styrelsen, att styrdokument för verksamheten finns på plats och efterlevs.
Du har personalansvar för chefstränare, anläggningsansvarig och servicepersonal, vilket
innebär coachning och kompetensutveckling.
Dessutom är du övergripande ansvarig för all marknadsföring och kommunikation samt är
ansiktet utåt såväl externt som internt för Karlskrona Tennisklubb.
Det förekommer även en hel del operativt arbete som att tillsammans med dina medarbetare
arrangera tävlingar och event samt leda utvecklingsprojekt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stor passion för ledarskap, kommunikation och
verksamhetsutveckling. Du är en erfaren, tydlig och närvarande ledare som tycker om att se
andra utvecklas och vill arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål.
Du har en god struktur i ditt arbetssätt, kan delegera och vågar ta beslut.
För att trivas i rollen ser vi även att du är prestigelös, flexibel och kommunikativ.
Det är meriterande om du har tennisintresse och erfarenhet från liknande verksamhet.

Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i december.
Förtroendearbetstid, vilket innebär att du lägger de timmar som tjänsten kräver.
Övertidsersättning utgår inte.
Provanställning kan komma i fråga.
Ansökan, kontakt och ansökningsdatum
Ansökan med CV, referenser och personligt brev skickas till jenni.aronsson@gmail.com
senast den 30:e September, 2021. Skriv “Klubbchef KTK” i ämnesraden.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Frågor besvaras via mail till ovan angiven mailadress eller (kvällstid) på telefon av Jenni
Aronsson, ordförande Karlskrona Tennisklubb, på telefonnummer 0730-790653.

