
 

 

Är du Lidingö TK´s nästa Klubbchef? Vår nuvarande klubbchef lämnar klubben och går 

vidare mot andra utmaningar, vilket gör det möjligt för dig att leda Sveriges näst största 

tennisklubb!  

Lidingö Tennisklubb har en svårslagen verksamhet. Vi har ca 2500 medlemmar, varav nästan 
hälften är juniorer, åldersspannet på våra deltagare är mellan 5 och 90 plus. 
Här spelar vi allt från skumbollar till viktiga matchbollar i elitserien och allt där i mellan, vi är en 
klubb för alla! 
 
För de yngsta finns Tennislekis och Minitennis, där betoningen ligger på det lekfulla. För de lite 
äldre barnen och tonåringarna finns flera alternativ, beroende på om de vill spela tennis som 
motion eller om de vill pröva sina möjligheter i matcher och turneringar – eller göra den extra 
satsning som krävs för att spela på elitnivå och försöka ta en plats i vårt elitserielag. Sen få vi inte 
glömma alla våra veteranlag.  
 
Med vår fantastiska anläggning och professionella tränarteam kan vi ge alla det stöd just de 
behöver. 
 
Klubben, som grundades 1927, har 8 stycken Plexipave-banor inomhus, och 2 st grusbanor 
(Conipur) utomhus, vackert belägna intill Kyrkviken. 
 
Vår värdegrund är Utveckling, Glädje, Respekt. 
 
Lidingö Tennisklubb ska upplevas som en vän för livet. 
 

Du som vill anta utmaningen att leda Lidingö TK till nästa nivå måste ha ett stort driv och energi. 

Viljan att förändra och utveckla måste vara dina ledord, Lidingö TK är inte en tennisklubb som 

står still. Utöver det så finns det några personliga egenskaper som är extra viktiga för oss: 

• För att kunna utveckla klubben i en positiv riktning behöver du ha ett brett kunnande 
om tennis och samtidigt ha ett etablerat nätverk bland andra klubbar, förbund och 
aktörer 

• Du behöver ha starka ledaregenskaper och du får inte vara rädd för att driva förändring, 
eller för att hantera konflikter eller ta de tuffa samtalen  

• Du måste vara en inspiratör och ha en positiv och drivande personlighet 
• Du behöver vara duktig på att kommunicera med alla som är berörda av klubbens 

verksamhet, från personal och medlemmar till sponsorer och externa parter 
• Du måste ha ett sinne för affärer och förståelsen för ekonomiska förutsättningar 
• Det är även viktigt med erfarenhet av att attrahera, ta hand om samt utveckla sponsorer 

och andra marknadsföringsaktiviteter 
• Du måste kunna prioritera och inte vara rädd för att fatta beslut 
 



 

 

 

Du kommer att ha ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten och du rapporterar till 

styrelsen. Styrelsen är mycket aktiv och engagerad i den dagliga verksamheten och kommer att 

vara en värdefull hjälp och bollplank. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat ansvar för:  

• Personal 
• Ekonomi – budget 
• Den dagliga verksamheten 
• Sponsorer samt marknadsföring  
• Verksamhetsutveckling (nya idéer, koncept, sätt att jobba) 

 

Om du tror att du är den vi söker så ska du inte tveka att skicka in din ansökan till oss på: 

ordforande@lidingotk.se 

Vi vill ha minst en CV samt personligt brev, men var gärna kreativ i hur du presenterar dig själv 

och hur du tycker att du skulle kunna ta klubben till nästa nivå. 

Sista ansökningsdag är 1:a september. Med tanke på sommar och semestrar så kommer vi kalla 

intressanta kandidater till vidare samtal efter att ansökningsdatumet gått ut, inte innan. 

Om du har några frågor så tveka inte att skicka ett mail till ovan adress. 

Lidingö TK hanterar själva den här rekryteringen, och ber att rekryteringsfirmor 

respekterar att vi inte vill bli kontaktade med erbjudanden eller liknande.  
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