
 

 

 

 

 

Smedslättens Tennisklubb söker klubbchef! 

 

Vår klubbchef har under året lämnat klubben för nya utmaningar. Vi söker nu en efterträdare som 

tillsammans med nuvarande organisation kan fortsätta utvecklingen av vår klubb. 

Smedslättens Tennisklubb är en närortsklubb i ett område med ett stort tennisintresse och 

engagemang bland medlemmarna. Klubben har i dag 1 100 medlemmar, varav 500 juniorer och 600 

seniorer. Klubben har en stark sportslig verksamhet på både motions- och tävlingsnivå, och som leds 

av skickliga och engagerade tränare. Verksamheten aktiverar varje vecka mer än 400 barn i 

minitennis, tennisskola och tävlingsgrupp samt över 300 vuxna i olika tränings- och klubbspel.  

Föreningen bildades 1914 och är en av Stockholms äldsta tennisklubbar. Verksamheten bedrivs i dag 

på sex banor i en anläggning som invigdes 2011. 

Smedslättens Tennisklubb är en klubb i stark utveckling – och det vill vi fortsätta att vara: sportligt, 

anläggningsmässigt och som en uppskattad mötesplats i närområdet. Du som vill anta utmaningen 

att leda oss till nästa nivå behöver driv, energi, social kompetens och en välreflekterad syn på 

ledarskap i en ideell förening med höga ambitioner. Personliga egenskaper och erfarenheter som vi 

bedömer extra viktiga är: 

• Du har ett brett kunnande om tennis och ett etablerat nätverk bland andra klubbar, förbund 

och samverkansaktörer.  

• Du har starka ledaregenskaper och är inte rädd för att driva utveckling. 

• Du har en ödmjuk och prestigelös attityd. 

• Du är positiv och inspirerande och bidrar till den glädje och klubbkänsla som präglar vår 

verksamhet. 

• Du är en god kommunikatör, både internt och externt.   

• Du tar ett helhetsansvar för den dagliga verksamheten och rapporterar till styrelsen. 

• Du har erfarenhet som tränare och ser det som naturligt att en del av din arbetstid är på 

banan.  

• Du har en god administrativ förmåga och erfarenhet att organisera den sportliga 

verksamheten. 



 

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat ansvar för:  

• Personal  

• Ekonomi – budget  

• Den dagliga verksamheten  

• Sponsorer samt marknadsföring  

• Verksamhetsutveckling (nya idéer, koncept, sätt att jobba)  

 

Är du den vi söker? Tveka då inte att skicka din ansökan till styrelsen@smedslattentennis.com. Din 

ansökan inkluderar CV och ett personligt brev som beskriver hur just du kan bidra till klubbens 

fortsatta utveckling.  

Sista ansökningsdag är 1:a maj. Om du har frågor och funderingar så hör gärna av dig till Tobias 

Wikström (ordförande) på 0709–89 04 19 eller på tobias@attwik.se.  

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

Smedslättens Tennisklubb hanterar rekryteringen på egen hand och ber att rekryteringsfirmor 

respekterar att vi inte vill bli kontaktade med erbjudanden eller liknande. 

 

 


