
  

 
Malmö TK söker medarbetare 
 
Malmö TK befinner sig i en spännande fas och behöver nya krafter som vill ta ansvar och 
vara med och utveckla vår verksamhet. I våras tog vi tillbaka vårt gamla namn Malmö TK 
som har anor från 1899 (tidigare Malmö Bellevue TK). Historiskt har klubben fostrat duktiga 
spelare och haft stora framgångar i SM och allsvenska serier. Nu behöver vi en eller flera 
nya kollegor som vill vara med och ta ansvar för att utveckla verksamheten i Malmö TK. 
Klubben bedriver sin verksamhet på Hyllie Sportcenter med 8 inomhusbanor (hardcourt) och 
sex utomhusbanor (grus). Anläggningen har även en padelbana inomhus och tre utomhus, 
gym, squash, beachvolleyboll, badminton, pingis, parkour, pilates, massage, solarie mm. 
Ytan på anläggningen inomhus är 14 000 kvadratmeter. 

Malmö TK har nästan 1000 medlemmar med cirka 450 tennisspelare i träning. Klubben har 
flera lag i de allsvenska serierna med bland annat ett damlag i div 1 och ännu fler lag i 
regionalt seriespel. MTK arrangerar flera interna tävlingar samt de nationella tävlingarna 
Majspelen och Minikannan. Inom ramen för klubbverksamheten finns även bordtennis- och  
padelverksamhet som går att utveckla. Klubben har växt och har en positiv trend som vi vill 
hålla i och förstärka de närmsta åren. Idag finns tre heltidsanställda tränare, varav en slutar 
till årsskiftet, samt ett 30-tal hjälptränare. Nu behöver vi fylla på med engagerade 
ledarresurser och forma en effektiv organisation - det finns med andra ord chans att påverka 
innehållet efter din kompetens! 

Önskvärda/Tänkbara ansvarsområden & arbetsuppgifter 
- Träning på bana – fokus på tennisskola från röd boll till gul boll. 
- Administration, utveckling och schemaläggning av Tennisskolan inklusive kontakt med 
föräldrar, coachning av hjälptränare etc. 
- Kansli- och föreningsadministration, bidragsansökningar (idrottonline), ekonomi med 
fakturering, medlemsregister (sportadmin)uppdatering på hemsida och i sociala medier etc. 
- Träning & utveckling av tävlingsgruppspelare. 
- Träning och aktiviteter för vuxentennis. 
- Padelträning och padelevents. 
 
Önskvärda kvalifikationer & egenskaper 
Vi förutsätter att du älskar tennis, förstår idrottens grundläggande värden och gillar att jobba 
med människor. Du är ödmjuk och prestigelös och förstår att klubbutveckling är ett lagarbete. 
Du har en stark vilja och driv med starka ledaregenskaper. Samtidigt är du nyfiken och 
vetgirig med ambition att fortsätta utvecklas. Du har social kompetens och är införstådd med 
att jobbet periodvis innebär långa dagar, kvällsarbete och helgtjänstgöring men att det också 
innebär stor frihet under ansvar. Det allra viktigaste är hunger, ambition och vilja. Du har 
sannolikt flera av dessa saker på din CV: 
- Pedagogisk erfarenhet/utbildning. 



- Tennistränarutbildning SvTF eller motsvarande (+ padel?). 
- Dokumenterad tränar- och spelarerfarenhet. 
- Erfarenhet av att leda andra tränare. 
- Erfarenhet av föreningsadministration. 
- Erfarenhet av sponsring, PR, marknadsföring och klubb-medlemsutveckling. 

Anställningen är tänkt att påbörjas vid nyår, och inleds då med en provanställning. Vi går 
igenom urvalet löpande och om processen att hitta rätt kandidat går bra kan tjänsten komma 
att tillsättas tidigare. Omfattningen av tjänsten/tjänsterna kan diskuteras och vi tar gärna din 
input på vad du vill bidra med i Malmö TK. Intresserad? Ring oss för en förutsättningslös 
diskussion! 

Vi ser gärna din ansökan hos oss till senast 25 oktober 2019. Du är välkommen att skicka din 
ansökan med personligt brev, CV och referenser till Malmö Tennisklubb på följande 
mailadress: pbinfotainment@gmail.com  

För mer info se www.mbtk.eu  
Om du har frågor så är du välkommen att ringa till oss på följande nummer: 

Anders Henricsson  Peter Bengtsson 
0708-210012   0738-303007 

Om Hyllie & Malmö 
Hyllie är ett nytt expansivt centrum i södra Malmö med ambition att bli den klimatsmartaste 
stadsdelen i Öresundsregionen. Det är porten till Europa med Hyllie station, Malmömässan, 
Malmö Arena, Simhall och köpcentrat Emporia. Området växer med både bostäder, 
skolor,kontor och hotell.  

Malmö har 320 000 invånare där nästan halva befolkningen är 35 år eller yngre. Dessutom 
pendlar 60 000 människor dagligen till Malmö för arbete eller studier. Staden tillhör Greater 
Copenhagen med 3,9 miljoner invånare och Öresundsregionen står för mer än 25% av 
Sveriges och Danmarks samlade BNP. Området räknas till det mest kunskapsintensiva i 
norra Europa med 14 Universitet/Högskolor, 145 000 studenter och 8000 forskare. 
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