
 
 

Malmö Tennisklubb söker: 
En huvudtränare & en aktivitetsansvarig 
 
Malmö Tennisklubb växer och har möjlighet att växa ytterligare – med din hjälp! Klubben söker nu 
engagerad personal som vill vara en del av klubbens tränarteam och vill vara del av Malmö TK:s 
fortsatt positiva utveckling. Malmö TK har idag tre heltidsanställda (Hans Fredborg, Anders 
Påhlsson, Ivan Molin) och ett 25-tal timtränare. Vi söker nu en engagerad huvudtränare med ett 
helhetsansvar för spelarutveckling. Dessutom söker vi en person som vill utveckla och projektleda 
tävlingar och aktiviteter men även jobba som tränare. 
 
Huvudtränare - Spelarutveckling 
Vi söker en positiv duktig pedagog som brinner för spelarutveckling. Tjänsten är ny vilket innebär 
att du har stor chans att påverka innehållet och vara med och utveckla verksamheten enligt dina 
idéer. Fokus ligger på att utveckla spelare inom Play & Stay och förbereda spelarna till att gå vidare 
till matchgruppen. Där följer, coachar och ansvara du för spelarna och tillhörande aktiviteter för att 
de skall kunna ta klivet in i tävlingsgruppen. 
 
Arbets- och Ansvarsbeskrivning:  

- Genomföra tennisträning på banan i framförallt Play & Stay & Matchgrupp. 
- Ansvara för och planera tränings- och aktivitetsprogram i samråd med övriga tränare. Leda 

och coacha timtränarna. 
- Planera och genomföra tävlingar och utbyten (Malmöligan, SO Tour mm) 
- Planera och genomföra läger, camps och sociala aktiviteter. 
- Ansvara för serielagen (U12). 
- Initiera, administrera och utveckla sommar- och lovaktiviteter. 

 
Kvalifikationer/erfarenheter/utbildning:  

- Vi söker en servicemedveten, nyfiken, driven, prestigelös person som vill utveckla och 
utvecklas. Du skall ha en kommunikativ förmåga – såväl skriftligt som muntligt (flytande 
svenska ett krav). 

- Du ska ha tennistränarutbildning (lägst TGU1) - gärna kompletterande pedagogisk 
utbildning och erfarenhet. 

- Erfarenhet av tennisträning – gärna erfarenhet av att leda andra tränare. 
- Erfarenhet och kunskap i föreningsadministration är ett plus (Sportadmin, Idrottonline, 

Matchi, hemsida/sociala medier etc.) 
 
Malmö Tennisklubb har en stolt tennishistoria och klubben bildades 1899. Inom kort hoppas vi 
vara 1000 medlemmar. Idag har vi drygt 500 tennisspelare i träning + en padel- och en 
pingissektion. Klubben satsar på seriespelet och MTK arrangerar flera interna tävlingar samt de 
nationella tävlingarna Majspelen och Minikannan. 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, 
gymnastik, pilates, massage, idrottsskadeklinik, m.m. 



Projektledare - ”Aktivitetsansvarig” 
Under ett år framåt har Malmö TK fått möjlighet att driva tennisbanorna i egen regi på Hyllie 
Sportcenter, vilket innebär en stor möjlighet för oss. Vi söker därför en person som med stort 
engagemang och som med stort spelrum vill agera motor och projektledare för att att tennisbanorna 
fylls med aktiviteter och glädje. 
 
Arbets- och Ansvarsbeskrivning:  

- Öka beläggningsgraden på tennisbanorna. 
- Genomföra tennisträning – både för vuxna och ungdomar. 
- Planera, initiera och genomföra fler tävlingar, arrangemang, events och liknande. 
- Söka upp, hitta och motivera nya samarbetspartners och spelarkategorier till att använda 

våra tennisbanor (vuxna, studenter, pensionärer, företag, paratennis etc.) 
 
Kvalifikationer/erfarenheter/utbildning:  

- Du skall vara en social och kommunikativt driven person.  
- Tenniserfarenhet och god egen spelkvalité (Padelerfarenhet ett plus) 
- Tennistränarutbildning och/eller annan pedagogisk utbildning. 
- Tävlingsledarutbildning och erfarenhet av sanktionerade tennistävlingar 
- Vana av att driva egna projekt med budgetansvar. 
- Det är ett plus om du har intresse för marknadsengagemang såsom sponsorkontakt m.m. och 

har intresse/erfarenhet av kommunikation på hemsidor och sociala medier. 
- Har du erfarenhet och utbildning inom fysträning är det också ett plus. 

 
För båda tjänsterna gäller att 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 hög social kompetens och är införstådd med att 
jobbet periodvis innebär långa dagar, kvällsarbete och helgtjänstgöring men att det också innebär 
stor frihet under ansvar. 
 
Tjänsten som Huvudtränare – spelarutveckling är en tillsvidareanställning med start önskad start 
i augusti månad. Provanställning tillämpas. Projektledarrollen med aktivitetsansvar är en 
projektanställning fram till juni 2022 men med goda chanser till en förlängning för rätt person. 
Innehållet och omfattningen av tjänsten (50-100%) kan diskuteras beroende på 
kompetens/erfarenhet. För båda tjänsterna gäller förtroendearbetstid, vilket innebär att du lägger de 
timmar på tjänsten som tjänsten kräver. Övertidsersättning utgår inte.  
 
Har du frågor om tjänsten och Malmö Tennisklubb – kontakta Peter Bengtsson 0738-30 30 07 eller 
Anders Påhlsson 070-646 64 59 – se även www.malmotk.se  
 
Ansökan – skickar du så fort som möjligt till: info@mbtk.eu  
 
Hyllie är ett 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. Malmö 
har 320 000 invånare där nästan halva befolkningen är 35 år eller yngre. Dessutom pendlar 60 000 
människor dagligen till Malmö för arbete eller studier. Staden tillhör Greater Copenhagen med 3,9 
miljoner invånare och Öresundsregionen står för mer än 25% av Sveriges och Danmarks samlade 
BNP. Området räknas till det mest kunskapsintensiva i norra Europa med 14 Universitet/Högskolor, 
145 000 studenter och 8000 forskare. På Malmö Universitet kan du som är intresserad av idrott och 
sport fördjupa dina kunskaper baserat på den senaste forskningen.  


