
 

 

Malmö Tennisklubb söker medarbetare 
Malmö TK har växt under de senaste åren och har en positiv trend som vi vill hålla i och 
förstärka. Vi håller just nu på att rekrytera ny personal. Klubben har idag två heltidsanställda 
tränare och ett 20-tal hjälptränare på plats – men vi söker nu fler kompetenta och 
engagerade medarbetare som kan fungera som tränare på olika nivåer och i olika mycket 
omfattning, dvs på heltid, deltid eller på timmar.  

Tränare 
Vi söker b.la en tränare som: 

- Tränar och utvecklar tävlingsgruppen med målet att spelarna skall bli framtida a-
lagsspelare. 

- Matchbevakar, genomför läger och tävlingsresor. 
- Ansvarar för och håller i skoltennis i samarbete med Malmö Stads Idrottsgrundskola 

(förmiddagstid – skolterminerna) 

Några av nedanstående uppgifter bör med fördel komplettera tjänsten: 

- Ansvarar för herr- och damlagsaktiviteter (division 1), inkl träning. 
- Arrangera såväl externa som interna tävlingar (utbildning i och erfarenhet av 

tävlingsadministration och tävlingsledarskap önskvärt). 
- Planering och administration av seriespel. 
- Träning av andra spelkategorier i Tennisskola och inom vuxenverksamheten. 

Beroende på kvalifikationer/önskemål/andra rekryteringar kan även nedanstående 
arbetsuppgifter bli aktuella: 

- Kansli- och föreningsadministration, bidragsansökningar (LOK mm), 
medlemsregister/kommunikation (sportadmin) 

- Hemsida och sociala medier 
- PR/Marknadsföring/sponsring –  
- Klubb- och medlemsutveckling. 
- Ekonomihantering, fakturering m.m.  



Målet är att ha 3-4 huvudtränare i klubben med tydliga ansvarsområden. Samtidigt krävs 
samarbete och att man förväntas ställa upp för varandra. Beroende på bakgrund, tidigare 
erfarenheter och intresse kan innehållet och tjänstgöringsgraden i rollerna anpassas. Vi 
söker alltså flera personer som vill jobba som tränare på heltid, deltid och även på timbasis. 

Önskvärda kvalifikationer & egenskaper: 

Vi förutsätter att du älskar tennis och racketsporter. Du förstår idrottens grundläggande 
värden och gillar att jobba med människor. Du är ödmjuk och prestigelös och förstår att 
klubbutveckling är ett lagarbete. Samtidigt är du nyfiken och vetgirig med ambition att 
fortsätta utvecklas. Du har social kompetens och är införstådd med att jobbet periodvis 
innebär kvällsarbete och helgtjänstgöring och att det också innebär stor frihet under ansvar.   

I ditt CV finns sannolikt några av nedanstående saker omnämnda:  

- Pedagogisk erfarenhet/utbildning 
- Tennistränarutbildning (SvTF eller motsvarande) 
- Dokumenterad tränar- och spelarerfarenhet inom tennis (Padelerfarenhet ett plus)  
- Tidigare erfarenhet av föreningsadministration. 
- Erfarenhet av att leda andra tränare  

Bakgrund 
Malmö TK befinner sig i en spännande fas och satsar långsiktigt. Förra våren tog vi tillbaka 
vårt gamla namn Malmö TK som har anor från 1899. Historiskt har klubben fostrat duktiga 
spelare och haft stora framgångar i SM och allsvenska serier. Tennisklubben har drygt 1000 
medlemmar med cirka 500 spelare i träning. Klubben har flera lag i de allsvenska serierna 
med ett damlag i div 1 och ännu fler lag i regionala seriespel. MTK arrangerar flera olika 
interna tennistävlingar samt Majspelen i maj och Minikannan i januari. Inom ramen för 
klubbverksamheten finns två kompletterande sektioner för bordtennis- och padel som vi nu 
satsar på då vi ser potential i dessa.  

Intresserad att bli en del av Malmö TK? Skicka din ansökan omgående till Peter Bengtsson 
pbinfotainment@gmail.com, bifoga CV och personligt brev. Om du vill samtala om din 
bakgrund och dina önskemål innan du skickar in ansökan får du gärna kontakta Peter 
Bengtsson på 0738 – 30 30 07. 
___________________________________________________________________________ 
Malmö Tennisklubb bedriver sin verksamhet på Hyllie Sportcenter i Malmös mest intressanta och expansiva stadsdel. På 
anläggningen finns idag åtta inomhusbanor för tennis och sex grusbanor utomhus. Det finns en padelbana inne och tre 
padelbanor utomhus, därtill bordtennis, badmintonbanor, squashbanor, gym, skadeklinik, beachvolleyboll inomhus, pilates 
och här tränas även cheerleading och gymnastik. Hyllie Sportcenter ägs av Malmö Kommun och drivs av en alliansförening. 
Här finns även ett café med en sportshop. 

Hyllie är ett expansivt centrum i södra Malmö med ambition att bli den klimatsmartaste stadsdelen i Öresundsregionen. 
Området växer fortfarande och inom kort finns 12 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser i Hyllie. Nya skolor, kontor och 
hotell och affärer tillkommer. Området är porten till Europa med Hyllie station, Malmömässan, Malmö Arena, Simhall och 
köpcentrat Emporia. Malmö har 320 000 invånare där nästan halva befolkningen är 35 år eller yngre. Dessutom pendlar 60 
000 människor dagligen till Malmö för arbete eller studier. Staden tillhör Greater Copenhagen med 3,9 miljoner invånare. 


