Nu söker vi dig som ska bli vår nya kombinerade
Verksamhetschef Sundbybergs Tennisklubb /
vd Sundbybergs Rackethall AB
Om tjänsten
Till en av Stockholms finaste hallar och trevligaste tennisklubbar söker vi en tennisentusiast med goda ledaregenskaper och
affärsförmåga. I den kombinerade rollen som verksamhetschef för Sundbybergs Tennisklubb och vd för Sundbybergs Rackethall
AB har du personalansvar för alla som arbetar i hallen. Du har ansvaret att säkerställa att dessa medarbetare får det stöd de
behöver och ges möjligheter till utveckling i arbetet. Deras trivsel och arbetsmiljö är din viktigaste uppgift då det är de som tar
hand om våra kunder både i hallen och utanför.

Verksamhetschefen
Som verksamhetschef är du ansvarig för klubbens tennis- och tävlingsverksamhet och dess medlemsservice. Det är av
högsta vikt att skapa goda relationer och utbyten med medlemmar, kunder, sponsorer, myndigheter, Svenska
Tennisförbundet och Stockholms Tennisförbund samt andra tennisklubbar och samarbetspartners. Du ansvarar inför
STK:s styrelse för den löpande förvaltningen och utvecklingen av klubbens verksamhet.

Verkställande direktören
Som verkställande direktör, vd, för Sundbybergs Rackethall AB har du ansvaret för affärsmässigheten och kundnöjdheten
i reception, kafé och shop samt de övriga racketsporterna i hallen. Du har också ansvaret för verksamhetens samtliga
avtal med såväl kunder som leverantörer. Du ansvarar inför Sundbybergs Rackethall AB:s styrelse för den löpande
förvaltningen och utvecklingen i aktiebolaget.

Är du den verksamhetschef och vd som vi söker?
För att passa för jobbet tror vi att du är en flexibel person som har en coachande ledarstil, har lätt för att samarbeta och
entusiasmera, men som samtidigt är analytisk och kan fatta snabba beslut. Du kan planera och strukturera arbetet effektivt med
fokus på trivsel och kundnytta samt ha en säljande personlighet. Du bör vara tenniskunnig och förstå balansen mellan idrottsliga
värden och resultat i ett bolag. Vi söker dig som får saker att hända, som hugger i där det behövs. Du är en god kommunikatör
som tänker nytt och tycker om att utveckla verksamheter. Vi ser gärna att du har flera års erfarenheter från liknande roller.

Vill du veta mer?
Tjänsten som verksamhetschef och vd är en tillsvidareanställning. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2020. Din ansökan ska
innehålla ett personligt brev samt cv. Vi genomför intervjuer löpande. Du skickar din ansökan eller om du har frågor om tjänsten
till ordförande@sundbybergstennisklubb.se. Vill du veta mer om klubben och hallen, besök våra hemsidor http://www.sbgtk.se
och http://www.sundbybergsrackethall.se.

Sundbybergs Rackethall är belägen i Ör nära Hallonbergens tunnelbana. Där finns 4 tennisbanor inomhus och 2 ute, 6
badmintonbanor, 2 squashbanor och 2 bordtennisbord. Denna hall är en av Stockholms två rackethallar som kan anordna
Racketlon. Det finns också konkreta planer på att komplettera med padel samt att bygga ut hallen. I hallen finns en bemannad
reception, kafeteria och racketshop. Sedan 35 år tillbaka har Sundbybergs Tennisklubb tagit emot tennissugna människor i denna
fina rackethall. Vi har idag drygt 600 medlemmar varav ca 250 deltar i klubbens juniorverksamhet. Hos oss är alla välkomna att
spela;, barn och vuxna, nybörjare och avancerade spelare, motionärer och tävlingsspelare. Vår verksamhet är bred där man både
kan gå kurser, delta i tennisskolan, tävla i interna gruppspel och representera klubben i serielagsspel.
Vår vision är ’STK = Sveriges Trevligaste Klubb’.
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