
 

       Norrköpings Tennisklubb söker tennis och padeltränare. 

Norrköpings Tennisklubb är en ideell förening som i år fyller 100 år som bedriver såväl tennis- som 
padelverksamhet för våra 550 medlemmar.  Vi tror på breddverksamhet och elitidrott i samverkan och att 
erbjuda individuellt anpassad tennis- och padelverksamhet med socialt utbyte för alla åldrar. Vi vill genom våra 
aktiviteter och medlemsmöten skapa glädje, gemenskap och klubbkänsla där vi visar respekt till varandra och 
sprider en positiv energi. Vårt mål är att bidra till bättre folkhälsa, ökad integration och jämställdhet genom att 
erbjuda fler möjligheten att utöva och prova tennis och padel. Vi ger ungdomar och vuxna en fartfylld och 
meningsfull fritid.  
 
På vintrarna bedriver NTK sin verksamhet på Racketstadion i Norrköping. Där har vi 6 tennisbanor och 11 
padelbanor till förfogande. Dessutom finn det tillgång till shop, café, omklädningsrum och reception. På 
sommaren äger och driver vi Holmen tennispark som med 9 grusbanor är en av Sveriges största 
utomhusanläggningar. Klubben har en god och balanserad ekonomi och strävar efter att ständigt utveckla sig 
vidare. 
 
Nu söker vi efter ny medarbetare som kommer som kommer undervisa i tennis och padel.  
 
Vill du vara med och driva och utveckla vår växande verksamhet? 
Förutom en gedigen tennis verksamhet så startade vi upp vår padelverksamhet för drygt ett år sedan. Vi 
erbjuder terminskurser för både barn och vuxna, intensivkurser, och vi genomför en stege inom både tennis 
och padel. Vi arrangerar en rad både nationella och internationella tävlingar per år och genomför en rad olika 
läger.  
Vi vill nu utöka vår padelverksamhet och ta in fler elever i våra terminskurser och öppna fler träningsformer. 
Dessutom söker vi dig som brinner för att jobba med tennis och som vill engagera dig i våra yngre åldersklasser 
och även vuxenträning.  
 
Ditt uppdrag 
Som tränare ansvarar du för planering och genomförande av tennis och padelträning för både barn, ungdomar 
och vuxna. Du har även insyn och hjälper till med schemaläggning av grupper och inplacering av nya 
medlemmar som vill komma in i verksamheten. Du hjälper till med administrationen av vår tennis och 
padelstege och är en viktig kugge i organisationen av nya padeltävlingar. I samråd med klubbchef och övriga 
inom tränarteamet så hjälper du till med styrning och ledning av våra timtränare. 
 
Din profil och bakgrund 

• Du har ett genuint intresse för padel och föreningsliv i allmänhet. 

• Du trivs att jobb i ett team men gillar även att jobba självständigt och ta egna beslut. 

• Du har erfarenhet inom ledarskap och undervisning av barn, ungdomar och vuxna. 

• Du undervisar med stort engagemang, glädje och inspiration samt håller själv en hög spelstandard.  

• Du har gått någon av form av utbildning inom padel och tennis. 

• Du är kommunikativ, lyhörd och har en mycket god samarbetsförmåga 

• Vi ser det som positivt om du har jobbat med liknande uppgifter tidigare i en förening eller anläggning 
 
Villkor 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Kollektivavtal följs. Semester utgår enligt kollektiv avtal och 
avsättning till tjänstepension. Laptop ingår i tjänsten. Övertidsersättning utgår inte. Provanställning tillämpas. 
Tillträde snarast möjligt. 
 
Ansökan, kontakt och ansökningsdatum 
Ansökan med CV och referenser skickas till fredrik@norrkopingstk.se senast 20/6. Urval och intervjuer sker 
löpande. Frågor besvaras via mail.  
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