
 

 
 
 
 

 

 

 

Är du trött på att arbeta kvällstid och vara fast i administrativa uppgifter? Vi söker efter en ny 
kollega som vill undervisa på heltid under dagtid utan några administrativa åtaganden. 

 

Bergenwall Tennis bedriver sedan 2012 verksamhet på Tennisstadion i centrala Stockholm. 
Träning bedrivs alla dagar i veckan under dagtid för alla åldrar och nivåer i form av både 
gruppträning och privatlektioner. I dagsläget bedriver vi träning för cirka 100 barn och 150 vuxna 
per vecka. Kvalitet, spelglädje och utveckling är de ledord som Bergenwall Tennis bygger på och 
som fått verksamheten att växa. Vårt team består idag av två heltidsanställda och fyra 
timanställda. Efterfrågan på att spela med oss är stor och vi letar därför efter en till kollega att 
stärka vårt team med.  

Vi söker dig som från mitten av augusti vill vara med och växa tillsammans med Bergenwall 
Tennis. Tjänsten innehåller inga administrativa timmar utan är enbart till för dig som vill spendera 
din tid där det händer, på banan i mötet med kunden.  

För att du ska bli en del av vårt team ser vi att du är en engagerad tränare med stor social 
kompetens och besitter förmåga att utveckla alla sorters spelare. Positivitet, noggrannhet och 
lyhördhet är egenskaper vi värdesätter. Eftersom vi har en internationell kundbas, ser vi gärna att 
du är bekväm med att undervisa på engelska. Vidare ser vi att du besitter god tenniskunskap 
både teoretiskt och praktiskt. Det är meriterande om du har gått någon av SvTF:s 
tränarutbildningar eller annan utbildning som är relevant.  

Hos oss får du självklart tjänstepension, försäkring och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell 
lönesättning. 

 

Låter detta som du? Tveka inte att höra av dig till oss innan någon annan hinner före. Intervjuer 
sker löpande. 

Ansök till oss genom att skicka ditt CV till info@bergenwalltennis.se 

Psst… Har du inte möjlighet att arbeta heltid men tycker att det vi erbjuder låter intressant?  

Kontakta oss gärna, vi söker även efter deltid- och helgtränare! 

     

 

 

BERGENWALL TENNIS 
Söker heltidsanställd 

 
 
 

BERGENWALL TENNIS 
www.bergenwalltennis.se, 073 374 75 94 

info@bergenwalltennis.se 
 


