
 

Malmö Tennisklubb söker tränare 

Malmö TK befinner i en spännande fas och behöver nya krafter som vill ta ansvar och vara 
med och utveckla vår verksamhet. Nu söker vi en person på 75-100% som vill vara med och 
bygga vår tennisskola (TS) och förbereda våra juniorer att kunna bli tävlingsspelare. Vi är 
också intresserade av personer som vill jobba deltid som tränare - uttöver denna tjänst.  

Du som söker är komfortabel med Play&Stay-konceptet, är bekant med de olika bolltyperna 
som används i TS och kan lära ut teknik. Du är en positiv pedagogisk person som gillar att 
jobba med barn och i ett team då även andra arbetsuppgifter inom klubben kommer bli 
aktuella. Beroende på din kompetens och bakgrund kommer du bli ansvarig för att utveckla 
och administrera Tennisskolans koncept tillsammans med övriga tränare och har en stor 
möjlighet att påverka och växa i Malmö TK. 

Prioriterade arbetsuppgifter: 
- Arbeta 20-25 tim på banan. 
- I samarbete med befintlig TS-ansvarig genomföra aktivitetsprogram och planera 
lektionsprogram för TS och bidra till att utveckla konceptet. 
- Planera och genomföra tävlingar som är riktade mot TS (interna tävlingar, SO Tour etc) 
- Samarbeta med och eventuellt leda hjälptränare som jobbar med TS. 
- Administrera TS med utskick, fakturering (sportadmin), frågor/information (hemsida/mejl 
mm) 
- Medverka i klubbens arbetslag vid arrangemang, tävlingar mm. 
 
Kvalifikationer: 
- Sökande skall minst ha genomgått TGU 1 eller motsvarande och får gärna ha annan 
pedagogisk erfarenhet/utbildning.  
- Skall ha jobbat med tennisskoleträning i annan klubb tidigare. 
- Kunskap och förståelse för barnpedagogik och barns utveckling. 
- Erfarenhet av att leda andra tränare är ett plus. 
- Du älskar tennis och har förståelse och kunskap i hur en tennisklubb fungerar. Du är en 
lagspelare och samverkar med övrig personal för hela klubbens bästa. 
- Administrativt behärskar du officepaketet, gärna administrationsverktyg som sportadmin 
och idrottonline, och har erfarenhet av hemsidor och sociala medier.  
- Har du erfarenhet av sponsring, PR, marknadsföring och klubb-medlemsutveckling samt 
vuxenträning, events, pensionärstennis, och/eller padelträning är det ett extra plus. 



Du är ödmjuk och prestigelös och förstår att klubbutveckling är ett lagarbete. Du har en stark 
vilja och driv med starka ledaregenskaper. Samtidigt är du nyfiken och vetgirig med ambition 
att fortsätta utvecklas. Du har social kompetens och är införstådd med att jobbet periodvis 
innebär långa dagar, kvällsarbete och helgtjänstgöring men att det också innebär stor frihet 
under ansvar. 

Delar av tjänsten är förlagd på helgtid. Syftet är att säkerställa en välfungerande verksamhet. 
Klubbens utvecklingsmål ska uppnås och både barn och föräldrar skall känna sig trygga med 
tränarnas arbete – vilket du är med och ansvarar för. 

Malmö Tennisklubb har en stolt tennishistoria och klubben bildades 1899. Idag är vi nästan 
1000 medlemmar med ca 500 tennisspelare 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 
interna tävlingar samt majspelen och minikannan i januari. Inom ramen för 
klubbverksamheten finns även bordtennis- och Padelverksamhet. Klubben har växt under de 
senaste åren och har en positiv trend som vi vill hålla i och förstärka de närmsta åren. Idag 
finns en klubbchef, tre heltidsanställda tränare, samt ett 30-tal hjälptränare.Klubben 
bedriver sin verksamhet på Hyllie Sportcenter med 8 inomhusbanor (hardcourt) och sex 
utomhusbanor (grus). Anläggningen har även en padelbana inomhus och tre utomhus, gym, 
squash, beachvolleyboll, badminton, pingis, parkour, pilates, massage m.m. 
 
Anställningen inleds med en provanställning och omfattningen av tjänsten/tjänsterna kan 
diskuteras. Vi tar gärna din input på vad du vill bidra med i Malmö TK och hoppas du kan 
vara på plats i inledningen av 2021. Du har förtroendearbetstid, vilket innebär att du lägger 
de timmar på tjänsten som tjänsten kräver. Övertidsersättning utgår inte. Utvärdering sker 
löpande för att säkerställa att det är en rimlig och hållbar arbetsbelastning.  
 

Har du frågor om tjänsten och Malmö Tennisklubb – kontakta klubbchefen Tiberiu Kadar: 
0765 - 26 23 64 eller styrelseledamoten Peter Bengtsson 0738 - 30 30 07. 
 
Ansökan – skickar du så fort som möjligt till: info@mbtk.eu  

 

Hyllie är ett nytt expansivt centrum i södra Malmö med ambition att bli den klimatsmartaste 
stadsdelen i Öresundsregionen. Det är porten till Europa med Hyllie station, Malmömässan, Malmö 
Arena, Simhall och köpcentrat Emporia, samt växer med både bostäder, skolor,kontor och hotell.  
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