
 Välkommen till Bankeryds tennisklubb! ( ca 1 mil ifrån 

Jönköpings centrum ) Vår förening bildades 1958 och har idag ca 350 medlemmar. Här bedrivs 

verksamhet för alla åldrar och för alla ambitioner dvs från tennislekis och tenniskskola upp till 

tävlingsgrupper samt motionstennis för ungdomar och vuxna.  Det centrala i klubbens målsättningar 

är att ha roligt tillsammans och att få alla att känna trivsel i vår verksamhet. Vi har en mycket familjär 

atmosfär i vår klubb och ser det som en viktig faktor! 

Vi äger vår tennisanläggning Furuvikshallen, som består av tre inomhusbanor,  två utomhusbanor 

med grus,  en utomhuspadelbana samt en minitennisbana. Ett litet gym och cafe finns även att tillgå.  

 

Bankeryds tennisklubb söker! 

 

En Chefstränare 

Vi söker Dig som brinner för tennis och att arbeta med barn, undomar och vuxna som och har ett 

stort intresse av att utveckla vår tennisverksamhet i tiden. Detta tillsammans med våra andra tränare 

i klubben. Som Chefstränare i BTK skall du ha stor förmåga att lyfta såväl individen som hela gruppen 

på ett konstruktivt sätt och kunna kommunicera ut saker och ting till våra medlemmar på bästa sätt. 

Du skall ha ett synligt och tydligt pedagogiskt ledarskap med en långsiktigt arbete för vår verksamhet.  

Öppen  och nyfiken på nya utmaningar.Du har tidigare erfarenheter av tennis, tennisträning och 

gärna god dokumenterad utbildning. Vi lägger stor vikt vid att du har mycket hög social kompetens. 

Det är inga krav på att du behöver bo i Bankeryd, runt Jönköpings trakten är tillräckligt. 

 

 

 

 

 

 

 



Vi erbjuder följande utmaning till dig 

Stora möjligheter att utveckla och forma vår verksamhet framåt. Vi har en platt organisation vilket 

gör att beslutsvägarna är korta. Att arbeta tillsammans med styrelsen gällande korta och långsiktiga 

beslut och mål. Leda våra tränare. Arbeta med och nära våra kommittéer. Visst ekonomiskt 

ansvar.Planera och administrera tydlig kommunikation och information till föräldrar, spelare och 

medlemmar.  Engagera medarbetare, föräldrar, ungdomar. Följa och utveckla BTK:s 

årshjulsaktiviteter. 

Huvudansvaret för Tennisskolan, Tävlingsskolan och Vuxentennis.  Få in fysträning som en naturlig 

del  i programmet för våra tävlingsspelare. Viss matchbevakning. Som Chefstränare i BTK är 

arbetstiderna flexibla vilket innebär dagtid, vissa kvällar och vissa helger. Till din hjälp har du en 

vaktmästare, tränare, arbetande styrelse och samtliga kommittéer.Tjänsten kommer att utformas 

tillsammans med dig. Är du redo för att driva en tennisklubben med högt i takt och med fantastiska 

medlemmar! 

Vi kommer att tillsätta tjänsten så snabbt vi kan.Tillträde enligt överenskommelse.  

 

Lön 

Fast månadslön. 

 

Ansökan 

Välkommen med din ansökan och personligt mail snarast. Vi hanterar ansökningarna omgående så 

vänta inte med att maila in din ansökan! Ansökan mailas till: daniel.eklund@alteams.com 

 

Frågor som berör tjänsten besvaras av gladligen av: 

Daniel Eklund, 070 35 50 576, Ordförande 

Jörgen Bruhn,   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniel.eklund@alteams.com

