
 

 

 

Spårvägens tennisklubb söker en klubbchef.  

Med fyra fina banor, café och shop hälsar Spårvägens TK er välkomna till vår anläggning vid 
Kärrtorps Idrottsplats söder om Stockholm. 
Spårvägens TK har ca 700 medlemmar, en omfattande juniorverksamhet, vuxenträning och många 
andra aktiviteter för ung som gammal, från nybörjare till tävlingsspelare 

Spårvägens tennisklubb, en attraktiv förening med hög beläggningsgrad och god ekonomi genomgår 
just ett förändringsarbete. I detta arbete vill vi nu stärka upp organisationen med en ny klubbchef.  

Du kommer ha ett stort inflytande över vår framtida verksamhet. Tjänsten innebär ett bland annat 
övergripande ansvar för klubbens sportsliga verksamhet, ekonomi, personal och marknadsföring. Vi 
söker en person som har ett brinnande intresse av att leda och utveckla en tennisverksamhet. Som 
klubbchef ska du tillsammans med personal, spelare, medlemmar och styrelse driva och samla vår 
verksamhet kring uppsatta mål och visioner. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda en 
liknande verksamhet och har goda kunskaper i ekonomi, administration och vid att leda personal. 
Dessutom förväntar vi oss att du följer utvecklingen inom tennis vad gäller träningspedagogik och 
idrottsledarskap. Vi söker dig som vill inspirera, utmana, motivera och utveckla dina medarbetare 
och spelare. Som person måste du vara drivande och målmedveten, ha förmåga att delegera, 
prioritera och fatta beslut. Tjänsten ställer höga krav på kommunikation med personal, spelare, 
medlemmar och föräldrar, varför din förmåga och intresse av kommunikation är av stor vikt.  

Du kommer att jobba med många varierande arbetsuppgifter såsom:  

• Huvudansvaret för klubbens sportsliga- och administrativa verksamhet 
• Personalansvar, fast och timanställda 
• Ansvar för budget- och uppföljning 
• Verksamhetsutveckling, att ta fram nya ideer och koncept samt driva igenom förändringar i 

samarbete / på uppdrag av styrelsen och medlemmarna 
• Leda träning på banan inklusive vidareutveckla vår fasta- och extraanställda tränare  

Vi söker dig som; 

• Har ett genuint tennisintresse, är positiv och brinner för att utveckla föreningen och 
tennisverksamheten 



 

 

• Är en strukturerad och driven person som tar ansvar och har förmågan att driva 
förändringar. Har en god social förmåga och värnar om relationer. 

• Har utmärkt sammarbetsförmåga och är en god kommunikatör då du kommer att ha många 
olika kontakter såväl internt som externt, samt även samarbeta med såväl styrelse som 
tränarna. 

Tjänsten är på heltid, arbetstiden kan variera beroende på säsong och därmed våra öppettider, 
arbetsplatsen är i tennishallen på Kärrtorps IP med närheten till tunnelbana och övrig 
kollektivtrafik. Tjänsten skall tillsättas senast den 1/8 2020 där urval och intervjuer sker löpande. 
Välkommen med din ansökan med bifogat CV och löneanspråk till klubbordförande Markus 
Boberg på markus.boberg@gmail.com  

 


