
 

 

 

Vallentuna är en växande kommun med ca 34 000 invånare som ligger naturskönt i norra Storstockholm.  

Vallentuna tennisklubb (VTK) ligger  ca 1 km från Vallentuna centrum.  Klubben har såväl inomhushall som 

utebanor med grus. Vi är en stabil och trivsam klubb med ca 500 medlemmar, varav ca 300 i tennisträning (allt 

från minitennis till tävlingsgrupp, senior- och damtennis med mera). Klubben anordnar även ett antal tävlingar 

varje år. 

 
Vallentuna Tennisklubb (VTK)  har en omfattande träningsverksamhet med 

drygt 500 medlemmar och över 300 spelare i träning varje vecka. Träningen 

bedrivs inomhus i vår egen hall på tre nylagda fina Hard Court banor. Två 

mycket fina grusbanor ligger i anslutning. Målet är att tennisanläggningen ska 

vara en trevlig mötesplats för alla som gillar tennis.   

Klubben arrangerar 4 nationella tävlingar per år samt en rad interna tävlingar – 

allt från trivsel turneringar för såväl vuxna som barn samt KM. Vi jobbar med 

att hela tiden hitta nya vägar till utveckling. Och förbättring. Tränarteamet består 

idag av tre tränare (varav en snart går på föräldraledighet) och ett antal 

timtränare som hjälper till med träningen i tennisskolan, framförallt på helgerna.  

  

Vallentuna tennisklubb söker nu engagerade tränare som vill vara en del av 

klubbens tränarteam och som brinner för att utveckla spelare på alla nivåer. Vi 

behöver framförallt förstärka vår ungdoms- och vuxenträning på eftermiddagar 

och kvällar. Men även helger finns behov av tränare till framförallt barn- och 

ungdomsträningarna.   

 

Omfattningen är flexibel och kan vara allt från timanställning till en del- eller 

heltidstjänst (100%).  

Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person som älskar tennis, trivs med att jobba 

med barn- och ungdomar såväl som vuxna och har god spelstyrka.  

 

Därutöver ser vi gärna att du:  

• Har dokumenterad erfarenhet av att träna alla olika kategorier av spelare, från                             

minitennis till vuxentennis.   

• Har genomgått Svenska Tennisförbundets utbildningar eller motsvarande.   

• Trivs med att jobba med människor, har god samarbetsförmåga och hög social 

kompetens.   

• Har god spelstyrka.   

• Vill inspirera till mer och bättre tennis i klubben.   

• Är noggrann och ordningsam.   

 

Vi ser gärna en mix av tränare med olika bakgrund och olika erfarenheter.   

 

http://www.laget.se/VallentunaTK


 

 

Frågor angående tjänsten besvaras av Karin Gullström (Ordförande VTK) 0708-

360818 eller Viktoria Wallin (Ledamot). 0723-360080.  

Ansökan skickas till: styrelsen@vallentunatennis.se så snart som möjligt. 

Intervjuer kommer göras löpande. 


