
2021 Farsta Tennisklubb

Vi vill vara Sveriges mest inkluderande 
tennisklubb! Bli en del av vårt glada 
team och kom med på vår spännande 
resa. 

Vi är tennisklubben för alla – barn, vuxna, nybörjare och tävlingsspelare. Alla är 
välkomna och betydelsefulla för oss.
 I höst går startskottet för vår satsning på juniorer. Vi erbjuder dem träning på 
olika nivåer, från paranivå till tävlingsspel. För att lyckas med vår satsning, behöver 
vi dig som är lika glad och engagerad som vi. Du är en erfaren och välmeriterad 
tränare som bemöter alla i hallen med energi, ödmjukhet och nyfikenhet. Du arbetar 
aktivt och löpande för att allt vi gör genomsyras av våra värderingar.
 Vi och du står för:
 
 • Glädje
 • Hälsa
 • Utveckling
 • Inkludering

Du arbetar som tränare på banan cirka 25 timmar i veckan, samt med 
utvecklingsarbete, rapportering och administration.

Farsta Tennisklubb
Vi håller till i vår egen tennishall sedan 30 år i Gubbängen i Stockholm. Vi 
bedriver gruppträning för barn och vuxna – men också olika typer av tillfälliga 
träningskonstellationer – till exempel vårt populära koncept Pay ’n Play, liksom läger 
och kortkurser. Nyligen byggde vi ett gym i hallen och arbetar ständigt med underhåll 
och upprustning av både banor och andra utrymmen. Idag är vi tre heltidsanställda 
tränare, som delar på ansvar för olika områden, och cirka 12 timtränare.

Ditt uppdrag
Du tränar barn, ungdomar och vuxna. Bland barnen och ungdomarna finns såväl de 
med tävlingsambitioner som de med funktionsvariationer – du kan träna alla.
Utanför banan, arbetar du för våra medlemmar med allt från att besvara deras 
frågor per mail och att stötta våra timtränare med coachning och utbildning, till att 
tillsammans med klubbstyrelsen och övriga tränare formulera mål och mätetal och 
sedan följa upp dessa. Exakt vad din roll i tränarteamet blir har du stor möjlighet 
att påverka själv – vår gemensamma sammanlagda insats blir mer än var och ens 
enskilda. Vi vill ta vara på just dina styrkor.
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Din profil
 Våra krav är att du har
 • dokumenterad och lång erfarenhet av att träna barn, ungdomar och vuxna. 
 • goda referenser från tidigare uppdrag med spelarutveckling på tävlingsnivå. 
 • dokumenterad tennistränarutbildning  i Sverige eller något annat land. 

Vi uppskattar om du dessutom har
 • utbildning i och erfarenhet av paratennis 
 • en egen spelarkarriär på hög nationell eller internationell nivå 
 • utbildning i och erfarenhet av tävlingsledning.

Dina anställningsvillkor
 • Tillsvidareanställning på heltid, cirka 40 timmar per vecka.
 • Arbetsgivaralliansens branschavtal idrott, som bland annat föreskriver 
    tjänstepension och semestervillkor. 
 • Du har förtroendearbetstid och lägger de timmar som uppdraget kräver. Vi 
    betalar alltså inte övertidsersättning. Vi prioriterar löpande dina 
    arbetsuppgifter så att arbetsbelastningen är hållbar.

Ansökan och kontakt
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till klubbordförande Nils Björkman. 
Intervjuer kommer ske löpande. Frågor besvaras av Nils Björkman.

nils.bjorkman@gmail.com
070-277 00 23


