
Fair Play Tennisklubb söker

Vi söker dig som:
- vill vara en del i Fair Play Tennisklubbs nya och utökade sportsliga satsning
- vill resa med  herr- dam- ITF- och Tennis Europe 14-spelare på internationella tävlingar
- brinner för att träna och utveckla elitspelare i alla åldrar 
- håller sig uppdaterad kring internationell tennis, teknik, pedagogik, taktik etc 
- är social, utåtriktad, självständig, samarbetsvillig, flexibel och initiativrik som person 
- arbetar utifrån individens långsiktiga utveckling – prestation före resultat 
- arbetar med uppgiftsbaserad pedagogik som utgångspunkt
- förstår värdet av service och det goda bemötandet
- vill ingå i det team av ca 50 tränare som arbetar i föreningen 

Tjänsten innebär att du:
- är en av två heltidsanställda tränare i Swedish Tennis Academy
- är tränare och resecoach för elitspelare 
- reser med spelare upp till 24 veckor per år på internationella tävlingar
- rapporterar direkt till ansvarig i Swedish Tennis Academy
- löpande sköter viss administration kopplat till Swedish Tennis Academy, resor och medlemskontakt  
inklusive utvecklingssamtal
- samarbetar med övriga inom sporten för att utveckla Sveriges största tennisklubb 

Kvalifikationer:
- stor erfarenhet av träning och resor med tävlings- och elitspelare
- dokumenterad erfarenhet av spelarutveckling med goda referenser
- godkänd nationell och/eller internationell tennistränarutbildning
- positivt med spelarerfarenhet på internationell nivå
- positivt med kunskap och utbildning inom fysträning och idrottspsykologi

Vi erbjuder:
Heltidsanställning i Fair Play TK och lönen är konkurrenskraftig. Tjänsten innefattar helgarbete och resor i 
ganska stor omfattning, och tillträde sker under hösten 2021 eller enligt överenskommelse.

Kontakt och ansökan:
För ytterligare information – kontakta sportchef David Gustafsson per 0739-169369.
Ansökan med cv, referenser och löneanspråk vill vi ha senast söndag den 1 augusti via mail till
david.gustafsson@fairplaytk.se  Urval och intervjuer sker löpande.

Fair Play Tennisklubb, med säte i Malmö, är Sveriges största tennisklubb med ca 3.000 medlemmar varav ca 1.650 är tränande i Malmös största 
barn- & ungdomsverksamhet. Nu lanserar klubben en stor sportslig satsning med start hösten 2021 och skapar bra förutsättningar för heltids-
proffs och juniorelit att utvecklas ännu bättre för att lyckas internationellt. Ca 5,6 Mkr investeras i projektet under en treåring inledningsfas. 
Satsningen riktar sig till spelare från hela landet och genomförs i samarbete med System Verification, Stefan Edbergs stiftelse och Ström & 
Gulliksson. Klubben äger System Verification Fair Play Stadion med nio tennisbanor, fyra padelbanor, stort gym & idrottsskadeklinik, Fair Play 
Store, en multisportbana & fem badmintonbanor. Dessutom driver klubben Limhamn Tenniscenter med sju Båstadgrusbanor. 24 fast anställda 
och ca 55 timanställda ingår i organisationen som omsätter ca 31 Mkr, och verksamheten präglas av kärnvärdena positivitet, engagemang, 
kvalitet och respekt. Fair Play driver akademin Swedish Tennis Academy i egen regi, Malmö tennisgymnasium (NIU) i samarbete med Svenska Tennis-
förbundet och Malmö Stad och från och med hösten 2021 tennisen i Malmö Idrottsgrundskola. På anläggningen driver också Fair Play Sport 
Club sin verksamhet med ca 400 elever i badminton-, padel- och bordtennisträning.

Elittränare och resecoach


