
 

Vi söker engagerad tennistränare på 100% 

 

En av Göteborgsregionens äldsta och trevligaste tennisklubbar söker nu en tennistränare på heltid. 
En av våra tränare kommer att gå vidare till nya utmaningar och vi söker nu en efterträdare med start 
till höstterminen. Har du arbetat som tennistränare ett tag och vill vara en del av en expansiv klubb 
där vi lägger stor vikt på kvalitet, stabilitet och trivsel? Kom till Kungälvs Tennisklubb!  

 

Om tjänsten 
Vår sportchef leder och ansvarar för tennisskolan. Din roll som vår klippa i tränarstaben blir att 
tillsammans med vår sportchef planera träningarna och aktivt instruera deltagare på banan.  
 
Att vara tennistränare inom KTK innebär att du under majoriteten av din arbetstid står på banan för 
att på ett stimulerande, glädjedrivet och pedagogiskt sätt lära ut tennis till barn och vuxna.  Vi har 
tennisskola alla vardagar på eftermiddag/kväll samt lördagar. 
 
Du kommer utöver ditt arbete som tränare i tennisskolan även: 

• arbeta aktivt med våra tävlingsspelare och utveckla vårt Tävlingsteam under ledning av vår 

sportchef, delta i tävlingsresor och träningsläger 

• vid lov och uppehåll i ordinarie tennisskola delta i extra aktiviteter för våra tennisspelare 

• ansvara för LOK-stöd 

• vara vår vaktmästare behjälplig vid våra utebanor 

 

Vem är du? 
Vi söker dig som har arbetat som tränare i minst 3 år, brinner för tennis och som i ditt arbete drivs av 
att se deltagare i tennisskolan utvecklas. Du har lätt för att samarbeta, samt har ett entusiasmerande 
och inspirerande förhållningssätt.  
 
Vi ser självklart positivt på att du själv har meriter inom tennisen och vet vad det innebär att tävla på 
minst nationell nivå. Det är meriterande om du har genomgått SvTF:s tränarutbildning, är utbildad 
tävlingsledare samt har goda datakunskaper.  
 
Precis som övriga tränare är du ett viktigt ansikte och profil internt i klubben. Du träffar dagligen 
tennisentusiaster och ska vara synlig för våra medlemmar i hallen, på banan, i våra sociala medier 
m.m. samt i de olika evenemang som genomförs under året.  
 

 

 



Om oss 

Vår trevliga tennishall ligger i hjärtat av Kungälv där vi har 3 inomhusbanor. I anslutning till Kungälvs 
friluftsområde Fontin har vi även 4 utomhusbanor. Vi är aktiva på Facebook och Instagram, så följ oss 
gärna där för en inblick i vår verksamhet.  

Utöver vår sportchef och denna tränartjänst, har vi även ett antal timtränare, en administratör och 
en vaktmästare som kommer att bli dina kollegor. 

Vi är en ideell förening med ca 400 medlemmar. Vi har en god och stabil ekonomi vilket har 
möjliggjort en plan av flera satsningar i både vår tennishall och vid våra utebanor som genomförs 
kontinuerligt. Vi har en aktiv styrelse som har ambition att göra Kungälvs Tennisklubb till en av de 
mest attraktiva tennisklubbarna i regionen. Nästa år firar vi vårt 100-årsjubieum och vi är många som 
engagerar oss för att bädda för minst 100 år till.  

Vi bedriver tennisskola (junior och vuxen), dam- och herrtennis, har flera serielag, ett tävlingsteam 
med många aktiva juniorer och har flera tävlingar och aktiviteter under året för våra medlemmar. 
Hos oss är alla välkomna att spela – barn och vuxna, nybörjare och avancerade spelare, motionärer 
och tävlingsspelare.  
 

 

Välkommen med din ansökan 

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till Annika Prenta, ordförande KTK 
(annika.kareby@gmail.com). Intervjuer sker löpande.  

 
Frågor besvaras av Annika Prenta annika.kareby@gmail.com  
0729-769639 
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