
 
 

  

 
 

Svenska Tennisförbundet  
söker Utbildningsansvarig 
 
Vill du ha ett av svensk tennis viktigaste jobb? Är du villig att ta dig an en stor utmaning och 
ett stort ansvar? Vill du ingå i ett positivt och starkt lag som älskar tennis? Då ska du läsa 
vidare och skicka in en ansökan.  
 
 
Här är din utmaning 
Som utbildningsansvarig har du huvudansvaret för all utbildningsverksamhet inom Svenska 
Tennisförbundet (SvTF), vilket innefattar tränare, klubbledare och funktionärer. I din roll 
ansvarar du för såväl innehåll som genomförandet av SvTF:s kurs- och konferensverksamhet. 
 
I enlighet med svensk tennis Färdriktning 2020 verkar du för en modernisering av tennisen 
utifrån ledarnas perspektiv. Svensk tennis står inför en stor utmaning i att attrahera och 
inspirera såväl nya som befintliga ledare. Här kommer du bli en nyckelspelare för lokal 
utveckling på klubbnivå. Utöver utbildningsansvaret kommer din tjänst koncentreras till 
tränarutveckling där ord som tränarskap, tränarlicens, och digitalisering kommer att vara 
centrala för arbetsfältet.   
 
Du kommer ingå i ett lag av medarbetare på förbunds och regional nivå som du dagligen 
samverkar med i planering och genomförande. Organisatoriskt är tjänsten placerad inom 
SvTF:s växande Klubbavdelning där du blir en av medarbetarna tillsammans med barn- och 
ungdomsansvarige och ytterligare en ny tjänst som tillsätts under våren med inriktning på 
klubbutveckling. Inom avdelningen sorteras även stora delar av det utbildnings- och 
utvecklingsarbete som sker på regional nivå. Tjänsten kommer innebära en stimulerande 
blandning av kontorsarbete och möten ute på fältet med medarbetare och klubbledare.  
 
Det här är du 
För uppgiften söker vi dig som har erfarenhet av ledarskap, projektledning och 
utbildningsverksamhet. Du besitter en god administrativ förmåga och är en van 
kommunikatör. Du har en för uppdraget lämplig utbildning och är väl bevandrad i det 
moderna samhällets utmaningar och möjligheter.  
 
Det här erbjuder vi 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med inledande provanställning på 6 månader. 
Placeringsort är Stockholm eller Båstad men arbetet innefattar också en del resande. Tillträde 
sker enligt överenskommelse. 
 
Ansökningsdatum och kontakt 
Din ansökan tillsammans med löneanspråk skickas senast 15:e mars till info@tennis.se. 
Eventuella frågor besvaras av Generalsekreterare Christer Sjöö, 010-444 04 04 alt. 
christer@tennis.se  
 
 


