Vacature bij Bas Klijn Tennis te Hoofddorp
vanaf zomerseizoen 2019.

Trainster/trainer: ± 16 uur
Bas Klijn Tennis verzorgt de tennislessen/trainingen voor alle leeftijdsgroepen op T.V.Hoofddorp.
Vanaf komend zomerseizoen (start maandag 1 april) zijn wij op zoek naar een trainster/trainer voor de
maandag,dinsdag en vrijdag.
Dit betreft:
In totaal: ± 16 uur in het zomerseizoen(april t/m september) en ± 12 uur gedurende het winterseizoen
(oktober t/m maart)
Binnen de tennisschool hebben we veel aandacht voor het ontwikkelen van jongs af aan.
Om deze reden hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling en het verbeteren van ons Tenniskidstraject.
Binnen de trainingen vinden we belangrijk dat:
Jeugd:






Kinderen plezier hebben in tennis en de trainingen en hierdoor vaker en meer willen tennissen
en/of trainen.
Bij de jongste jeugd het accent wordt gelegd op het divers en zo breed mogelijk ontwikkelen
tot ‘tennisatleet’. Deze atletische basis zien we als een must om motorisch te ontwikkelen.
In de oefen en trainingsvormen met racket en bal het tennisspel ‘game-like’ naar voren komt,
waarbij we proberen grens verleggend te trainen. Door veel diversiteit en afwisseling qua
thema’s zorgen we voor uitdaging en spelplezier voor iedere leerling
we elk jeugdlid stimuleren op zijn eigen niveau wedstrijden te spelen, in competitie of
toernooi verband.

Senioren:





We als tennisschool een breed pakket aan lestypes aanbieden: van privélessen, trainingen in
kleine groepen (max 4. Personen) t/m trainingsgroepen met 8 personen.
De oefenstof wordt afgestemd op onze leerlingen, afhankelijk van niveau, ambitie en
behoefte.
Elke les een uitdaging is, door variatie in de oefenstof en afwisseling in de thema’s.
Leren, het spel spelen en sportief en actief bezig zijn(intensiteit binnen onze lessen centraal
staan:).

BKT zoekt een trainster/trainer die:








Zichzelf wil ontwikkelen tot een vaste kracht binnen ons team.
Veel ervaring is voor ons geen must. Een open instelling waarbij je graag jezelf wil
ontwikkelen op diverse vlakken binnen het tennisspel weegt voor ons zwaarder.
Bereid is zichzelf te ontwikkelen, o.a. op het gebied van Tenniskids , differentieel leren en
ASM (Athletic Skills Model).
Afwisseling heeft in zijn oefenstof en thema’s (hier willen we je zeker bij helpen en
begeleiden).
Ambitie heeft om ons team te versterken en met ons mee wil denken op welke manier(en) wij
de tennisschool en de vereniging kunnen verbeteren, zowel op recreatief als prestatief niveau.
In bezit is van tenminste een A-licentie / KSS-3 (KNLTB, CIOS, ALO) of in opleiding hiervoor is.
Betrokken is bij zijn/haar leerlingen.

Wat heeft BKT te bieden:







Een team van betrokken trainers.
Een uitgebreid assortiment aan materialen en ballen, om elke les uitdagend en afwisselend te
kunnen houden.
Afwisseling en diversiteit in de lesgroepen (zowel in: niveau als leeftijd)
Een marktconform salaris.
Zowel uren in de zomerseizoen als in het winterseizoen.
In de toekomst mogelijkheid tot uitbreiding van uren (en dagen).

Geïnteresseerd? Stuur je CV + motivatie naar: basklijntennis@gmail.com

