
 

Vi söker erfaren tennistränare på 50% 

Brinner du för tennis och gärna delar med dig av dina kunskaper? Har du kommit en bit på 

väg i din karriär som tennistränare? Vill du vara en del av en klubb med expansiva planer där 

vi lägger stor vikt på kvalitet och stabilitet? 

Om tjänsten 

Dina uppgifter kommer främst att bestå i att självständigt leda grupper i vår tennisskola där 

såväl barn som vuxna deltar. Vi har verksamhet alla vardagar på eftermiddag/kväll samt 

lördagar. Vi har nu en stor efterfrågan från personer som vill komma in i tennisskolan så vi 

planerar att över erbjuda träning på söndagar. Du kommer tillsammans med vår sportchef 

att lägga upp träningen och instruera deltagare på banan.  

Du kommer att samarbeta med vår sportchef och ett flertal timtränare. Vår sportchef 

ansvarar för tennisskolan och kommer att vara den som i huvudsak styr innehållet, men vi 

behöver någon ytterligare senior inom tennis för att lyfta klubben till nästa nivå. Inom 

klubben har vi också en administratör och en vaktmästare vilka kommer att bli dina kollegor.  

Vi siktar på att utvärdera kandidater under våren och tjänsten planeras att starta till 

höstterminen, men givetvis är vi flexibla gentemot rätt kandidat. 

Din profil 

Vi söker dig som har arbetat ett tag (minst 3 år) som tennistränare. Vi ser självklart positivt 

på att du själv har meriter inom tennisen och vet vad det innebär att tävla på minst nationell 

nivå. 

Vi ser helst att du har gått minst grundläggande tennistränarutbildning, men är det något 

som behöver kompletteras så ordnar vi det. Har du utbildning inom pedagogik är det ett 

stort plus, dock är personlighet viktigare för oss än formella meriter.  

Om oss 

Vi är en ideell förening som bedriver tennisverksamhet i Kungälv och vi har ca 400 

medlemmar. Vi har en aktiv styrelse som har som ambition att göra Kungälvs Tennisklubb till 

en av de mest attraktiva tennisklubbarna i regionen. 

Vi bedriver tennisskola (junior och vuxen), dam- och herrtennis och har flera tävlingar under 

året för våra medlemmar. Vi har en god och stabil ekonomi vilket har möjliggjort flera 

satsningar i vår hall som kommer att genomföras under sommaren och hösten.  

För frågor och ansökan kontakta: 



Anna-Karin Löfgren, Sekreterare KTK, Anna-Karin.Lofgren@telia.com  

0708-397201 

Magnus Forss, Ordförande KTK, Magnus.Forss@bahnhof.se 

0730-690600 
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