
 

Vetlanda Racketklubb är en förening med  350 medlemmar och 2100 aktiva utövare. Föreningen 

består av tre sektioner: tennis, padel och pickleboll. Vi har tre inomhusbanor, sex utomhusbanor, fyra 

padelbanor inomhus samt åtta pickelballbanor inomhus. Vi är en anrik klubb med fem säsonger i 

elitserien samt nio säsonger i division 1. Föreningen har en god ekonomi. Vetlanda är en 

idrottskommun på småländska höglandet med sina 27000 invånare. 

 

VETLANDA RACKETKLUBB SÖKER VERKSAMHETSANSVARIG 

Vetlanda Racketklubb är en klubb med stora ambitioner och söker en 

verksamhetsansvarig som har viljan att ta klubben till nästa nivå inom tennis, padel 

och pickleball. Du är spindeln i nätet i föreningen och har en nyckelroll till klubbens 

framgång. Brinner för att lära ut och utveckla klubbens tränare inom tennis, padel och 

pickleball. Du ansvarar för klubbens utveckling och rapporterar till styrelsen. 

Roll: 

¤ Tillsammans med styrelse och sektionerna sätter ni årligen upp ambitioner, mål och 

planer för verksamheten. 

¤ Planerar träning, gruppindelning och arbetsfördelningen. 

¤ Du står på tennis och padelbanan som tränare cirka 65% och övriga 35% leder du 

föreningen framåt. 

¤ Personalansvar för klubbens tränare inom tennis, padel, pickleball samt 

vaktmästare och kanslist. 

¤ Du är ett viktigt ansikte både internt och externt för marknadsföra klubben.  

¤ Marknadsföra klubbens verksamhet i stadens skolor. 

¤ Planering av olika event tillsammans med föreningens sektioner. 

¤ Nyhetsbrev samt information till elever och medlemmar via hemsida och matchi. 

¤ Anordna tävlingsresor för våra juniorer 

¤ Anordna läger i Vetlanda samt söka klubbutbyte med andra klubbar. 

¤ Tävlingsledare under våra tävlingar 

 

Önskvärda kvalifikationer 

¤ Ledarskaps- och tränarutbildningar  

¤ Tävlingsbakgrund 

¤ Tävlingsledarutbildning 



¤ Gillar att leda och utveckla elever samt övrig personal 

¤ Har körkort 

 

Villkor: 

¤ Månadslön  

¤ Tjänstgöringsgrad 100% 

¤ Tillsvidareanställning med provanställning 

¤ Tillträde enlig överenskommelse.  

 

Ansökan och kontakt: 

För mer information om tjänsten kontakta Ordförande Marcus Jönsson 072-742 25 

07, Vice Ordförande Mikael Fritzell 070-672 22 33 eller Ledamot Fredrik Carlemar 

072-555 14 40 

Ansökan med löneanspråk görs till styrelse@vetlandaracket.se. Vi gör löpande urval, 

så skicka gärna din ansök så fort som möjligt eller senast 21 mars 

 


