
 

Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb (PTBK) söker en 

engagerad tennistränare för tävlingstennisen 

PTBK är en förening med över 1 100 medlemmar i sydvästra Göteborg. Klubben är uppdelad 

i olika verksamhetsområden som tennisskola, vuxentennis och tävlingstennis med samma 

indelning på badmintonsidan. 

PTBK söker nu en ambitiös tennistränare/ledare som brinner för tennis, tävling och att 

förbättra och att utveckla spelare till elitnivå. Ditt arbetsområde blir klubbens tävlingstennis. 

Tjänsten är en heltidstjänst (alternativt en 75-80%-tjänst om du vill kombinera jobbet med 

något annat) och förutsätter ett nära samarbete med sportchef tennis och ansvarig för 

tennisskolan. 

Du är en utåtriktad och samarbetsorienterad person.  

Arbets- och Ansvarsbeskrivning:  

• Att jobba med spelarutveckling (utveckla spelarnas tekniska, taktiska, fysiska 

och mentala förmågor) inom PTBK:s tävlingsgrupp med rapportering till i första hand 

sportchef tennis.  

• Uppdatera och följa målsättningar och kriterier samt följa budget i PTBK:s 

sportsliga verksamhet. 

• Tränaruppdrag med tyngdpunkt på tävlingsspelare från Maxitennis till seniorer 

men även tennisskola (röd, orange, grön, gul) och vuxentennis.  

• Ansvarig tränare för utvalda målgrupper inom tävlingstennisen. 

• Medansvarig för tävlingstennisens planering (temaveckor, aktivitetskalender, 

fysträning inför varje termin) samt när ordinarie verksamhet inte är igång för till exempel 

läger eller tävlingsresor. 

• Genomföra individuella samtal, tävlingsplaneringar och delta på föräldramöten.  

• Medansvarig i damer och herrar A-lag. Träning, laguttagningar, coaching och 

vid förmåga eget spel.  

• Ansvarig för P15 och F15 i Svenska Tennisserien.  

• Matchledare i hemmatävlingar och matchövervakning andra tävlingar. 

• Delaktig som ledare på klubbresor och närvara på tränarträffar.  

• Tjänsten är förlagd som tränare på bana cirka 28 timmar i vecka i snitt under 

säsong (36-38 veckor) utifrån heltidstjänst året runt på 46 veckor exkl sex veckors semester. 

Resterande tid, utöver bantiden, går åt till administration, tävlingsbevakning mm. 

 



Dina kvalifikationer/erfarenheter:  

• Gedigen tennisutbildning, gärna inom SvTF:s utbildningstrappa och/eller inom 

ITF:s utbildningstrappa och/eller idrottspedagogisk utbildning. 

• Arbetat som tränare i klubb eller annan tennisorganisation, helst inom ledande 

position. 

• Arbetat med tävlingsspelande såväl yngre (cirka 9-10 år) som äldre 

barn/juniorer (cirka 17-18 år) samt inom tennisskola. 

• Erfarenhet av att utveckla tävlingsjuniorer på hög nationell nivå och elitspelare. 

• Erfarenhet av viss ekonomisk planering och uppföljning. 

• Vi ser gärna att du ligger i framkant avseende nya träningsmodeller, digitala 

hjälpmedel med mera.  

• För tjänsten krävs körkort.  

 

Dina personliga egenskaper:  
• God kommunikativ förmåga och vara bra på att skapa samarbete (med annan 

personal, andra klubbars tränare med mera) 

• Självständig och ha förmåga att disponera tid effektivt. 

• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (däribland mail, på hemsida, 

utskick). 

• Kunna tala inför stora grupper i samband med till exempel föräldramöten. 

• Våga stå upp för de policys som finns i PTBK och som du kommer att sätta på 

pränt.  

• Ha ett stort driv och engagemang.  

Om tjänsten och klubben: 

• Anställningsstart januari 2021 (om inte annat överenskommet). 

• Information om PTBK och dess struktur finns på www.ptbk.se – Om PTBK – 

Vision, Verksamhetsidé och Ledstjärnor samt – Om PTBK – Årsmöte 2020 – 

Verksamhetsplan med budget 2020.  

Ansökan: 

• Ansökan, som består av ett personligt brev inklusive svar på varför du vill börja 

i PTBK samt CV, mailas senast onsdag 28 oktober till Pontus Larsson, sportchef tennis 

PTBK, pontus.larsson@ptbk.se 

• För information så är det en grupp på fyra personer, inklusive sportchef tennis, 

som går igenom personliga brev och CV, och utifrån detta tar ut några kandidater för intervju 

i november. Gruppen är helt konfidentiell gällande ansökningar. Tjänsten är tänkt att vara 

tillsatt i december med start i januari (om inte annat överenskommet). 

Välkommen att ansöka för denna tjänst inom PTBK – en klubb som består av cirka tio hel- 

och deltidsanställda personer samt ett 20-tal timanställda personer.  

I klubbens anläggning finns fem tennisbanor inomhus (GreenSet), två tennisbanor utomhus 

(grus), sex badmintonbanor samt café och reception. Potentialen är mycket stor i klubben och 

det är en spännande framtid som PTBK står inför. 

http://www.ptbk.se/
mailto:pontus.larsson@ptbk.se

