
 

 

 

 

Svedala Tennisklubb söker tränare för tävlingsgrupperna 
 

Lite om Svedala Tennisklubb: 

Vi ser oss själv som ledande inom klubbutveckling och vår ambition är att vara den moderna klubben under ständig 

utveckling som tar tillvara de senaste rönen.  Svedala Tennisklubb skall vara framtidens tennisklubb. 

Efter vår tillbyggnad av hallen och en nyanlagd utomhusanläggning har vi idag 5 inomhusbanor med Plexipave, en 

multihall, gym, uppvärmningsrum, konferens/klubblokaler, padelbana inne och ute och aktivitetsytor inne och ute för 

spontanspel och en utomhusanläggning med 3 grusbanor. Just nu pågår ett arbete för att vidareutveckla anläggningen 

ytterligare. 

I och med dessa nya lokaler har vi också kunnat utöka vår verksamhet på många plan. Idag har vi ca 450 barn, 

ungdomar och vuxna i någon typ av träningsgrupp. Klubben har under de senaste sju åren ökat antalet medlemmar från 

ca 850 till närmare 1400 st. Klubbens mål är att kunna erbjuda träningsalternativ för alla åldrar och nivåer och det är 

spelarens egen ambition som styr. Vi har idag en växande tävlingsgrupp med många spelare som håller hög nationell 

klass.  För att kunna tillgodose klubbens mål och växande tävlingsverksamhet, behöver vi anställa en tränare till. 

Vi söker dig som: 

- vill vara en del av klubbens tränarteam och utveckla Svedala TK:s tävlingsgrupper. 

- vågar tänka nytt. 

- vågar utveckla dig själv. 

- älskar att förmedla ut dina tenniskunskaper. 

- kan se individen i gruppen och dess behov. 

- är positiv och har mycket god samarbetsförmåga. 

Meriterande:  

Tidigare erfarenhet av att utveckla och träna tävlingsspelare.  

Har själv tävlat på en hög nivå. 

Tidigare erfarenhet av att ha jobbat med barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer. 

Tidigare erfarenhet av att arrangera lägerverksamhet, Camps mm. 

Svenska Tennisförbundets utbildningar (tennisens plattform, TGU 1, 2 och 3) eller motsvarande. 

Vad innebär tränartjänsten: 

Vi söker i första hand en tränarkraft som ska ingå i klubbens tränarteam med huvudfokus på våra 

tävlingsspelare och utveckling av denna verksamhet. Tjänsten omfattar ca 25-30 timmar/vecka på banan. 

Tjänsten kan till viss del anpassas efter den sökandes kvalifikationer och är 75-100% med start i 

augusti/september eller efter överenskommelse. 

Ansökan 

Ansökan med CV och referenser kan skickas till magnus.grahn@svedalatennis.se snarast möjligt och 

eventuella intervjuer sker löpande till lämplig kandidat hittats. 
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