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Falkenbergs Tennisklubb bildades 1915 och bedriver en tennisverksamhet med ca 500 medlemmar. Vi är 

en aktiv förening som arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet. Vi har idag ca 120 junior och 

ca 50 vuxna i vår träningsverksamhet.  

FTK är ägare till en inbjudande och funktionell tennishall med 3 banor, kansli, café, trivselytor och ett 

mindre gym. Klubben äger även en av Sveriges attraktivaste utomhusanläggningar vid Skrea Strand med 

6 grusbanor och ett klubbhus.  

Vid våra grusbanor arrangerar vi sedan 1938 Strandbadsturneringen som är en av Sveriges större och 

mest välkända utomhusturneringar. 

Då vår nuvarande klubb- & sportchef valt att flytta till Växjö vid årsskiftet söker vi en efterträdare som 

är driven, kompetent och med stor passion för att utveckla tennisen i Falkenberg. 

Vi söker dig som: 

• Har en glöd för att träna och utveckla spelare i alla åldrar. 

• Minst 5 års erfarenheter att leda junior- och vuxenutbildning. 

• Har en relevant utbildning. 

• Har stor social kompetens, är samarbetsvillig, sprider positiv energi och förstår värdet av ett 

gott bemötande. 

• Kan på ett proaktivt och förtroendeingivande sätt styra verksamheten. 

• Är strukturerad och har lätt för att uttrycka sig både i tal och skrift. Såväl genom 

informationsmöten, nyhetsbrev som genom vår hemsida. 

• Har dokumenterade datavana med kunskaper i bl.a office-paketet och gärna kunskaper i 

bokningsprogrammet Matchi samt idrottOnline. 

Tjänsten 

• Tränare för junior- och vuxenträning samt fysträning. 

• Utveckling av vår tennisskola i de olika nivåer inom ramen för klubbens träningsfilosofi. 

• Planering, schemaläggning och medlemsinformation. 

• Sociala aktiviteter som läger, klubbutbyten och interna samlingar. 

• Informationsmöten och utvecklingssamtal med föräldrar och elever.  

• Arrangera och leda tävlingar. 

Anställning 

Tjänsten är på heltid. 

Tillträde 

Enligt överenskommelse, om möjligt senast 2020-01-01. 

Ansökan/frågor 

Ansökan med CV, löneanspråk och referenser skickat du senast 2018-10-30 via mail till 

goran.blom@telia.com. 

Har du frågor om tjänsten kontakta Göran Blom mobil 070-3480521. Urval och intervjuer sker löpande. 

Klubb- & sportchef 

Spela tennis – ett nöje för livet! 
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