
 

Sigtuna ligger sedan flera år i toppen på listan bland Sveriges snabbast växande kommuner. 
Kommunen tillhör Stockholms län och har ca 50 000 invånare och ligger på nära avstånd till 
Stockholm, ca 45 km pendlingsavstånd, samt endast 15 minuters bilresa från Arlanda.  

Klubben grundades 1974 och har idag 4 plexipave-banor i en fräsch tennishall byggd år 2010 vid 
Prästängarna i Sigtuna. 2014 byggdes 3 nya grusbanor bredvid anläggningen. Vi är inne i ett expansivt 
skede och har idag ca 700 medlemmar med över 400 barn/ungdomar och vuxna i träning varje vecka. 
Klubben präglas av en trevlig och personlig atmosfär. Varje år anordnas tävlingarna Sigtunacupen, 
Sigtuna Sommarspel, Hotell Kristina Cup samt elittävlingen Sigtuna Vintertour. 

Sigtuna Tennis söker tränare på heltid 
Vi söker dig som älskar tennis och som är positiv, glad och har mycket energi till att inspirera eleverna 
att vilja utvecklas. Gärna har du dokumenterad erfarenhet som tränare eller så kanske du nyligen 
slutat din egen karriär som spelare och har bestämt dig för att satsa på tränaryrket. Möjlighet att gå 
tränarutbildningar finns för rätt person.  

Vi har behov av att förstärka vårt tränarteam med ytterligare en tränare på heltid from augusti. Vi ser 
gärna att anställningen påbörjas redan nu under våren men då på timbasis för att sedan övergå till en 
fast heltidstjänst från och med i augusti. 

Vi söker även timtränare som vill jobba lite extra, 1-2 dagar i veckan. 

Tjänsten: 

Start: Fr o m augusti 

Omfattning: 100 % 

Lön:  Efter överenskommelse 

Tjänsten: ca 25-30h/veckan på banan. Ansvarig för grupper på röd, orange nivå. Arbete på 
helger förekommer. 

Hjälpa till under läger, tävlingar, seriespel, shop, strängning och viss administration. 

Vi erbjuder 

• Arbete i en familjär klubb med stabil ekonomi och möjlighet till fast heltidsanställning från 
hösten 2021  

• Trevliga kollegor 
• Stora möjligheter att utforma tjänsten tillsammans med övriga tränarteamet. 
• Tjänstepension 
• Möjlighet till privatlektioner 
• Utbildningar 

 



Ansökan 

För mer information kontakta klubbchef Robert Wallin tel: 073-385 00 22 

Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV, referenser och löneanspråk till: 
robert.wallin@sigtunatennis.se 

Besök gärna vår hemsida eller klubbens instagram för mer information om klubben, 
www.sigtunatennis.se 

 

 


