
 

 

Ängelholms Tennisklubb söker tränare/chefstränare 

Vi söker dig som vill vara med att utveckla och driva Ängelholms Tennisklubb framåt! 

Klubben är en liten aktiv förening som bedriver tennis och padelverksamhet. Vi är en 

förening som har vuxit mycket de senaste åren och är idag ca 250 medlemmar. Vår 

målsättning är att vi inom de närmsta åren ska växa betydligt, både i antal medlemmar och 

träningsaktiva. Vi bedriver vår inomhusverksamhet i en kommunal tennishall med tre 

hardcourtbanor och utomhus på vår vackert belägna tennisanläggning i Havsbaden, där det 

finns fyra grusbanor och tre padelbanor. I Havsbaden bedriver vi, förutom tennis- och 

padelkurser, bollfritids, läger och interna tävlingar m.m. En av sommarens återkommande 

höjdpunkter är den populära turneringen Havsbadsspelen.  

ÄTK söker nu en engagerad tränare som vill utveckla klubbens spelare på alla nivåer och i alla 

åldrar. Tillsammans med vår klubbchef, Antonio Figueroa, jobbar du främst med att 

genomföra vår träningsverksamhet. Du kommer i så stor utsträckning som möjligt delta i vår 

träningsverksamhet och andra aktiviteter kommer bestå av läger, matchbevakning och 

tävlingar. Du är också delaktig i planering av verksamheten tillsammans med klubbchef, 

styrelse och en kommitté för träning och tävling. För rätt person kommer tjänsten leda till en 

chefstränartjänst. 

Vi söker dig som:  

• har dokumenterad tränarutbildning och erfarenhet att leda junior- och 

vuxenutbildning, 

• har stor social kompetens, är samarbetsvillig, sprider positiv energi och förstår värdet 

av ett gott bemötande, 

• kan på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt leda träningen, 

• har tävlingsspelat själv,  

• har administrativ förmåga, är strukturerad och har lätt för att uttrycka sig både i tal 

och skrift. 

• Har B-körkort 

• Gärna har tävlingsledarutbildning 

• Gärna har padelkunskap 

Tjänsten  

• Tränare för junior- och vuxenträning samt fysträning.  

• Utveckling av vår tennisskola för olika nivåer och olika åldrar.  

• Planering, schemaläggning och medlemsinformation.  

• Sociala aktiviteter som läger, klubbutbyten och hjälpa med interna tävlingar.  

• Informationsmöten och utvecklingssamtal med juniorer och föräldrar.  

• Arrangera och leda tävlingar.  



Anställning  

I första hand har klubben behov av en heltidstjänst, tills vidare, och vi tillämpar 

provanställning. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person som älskar tennis, trivs med att 

jobba med barn, ungdomar och vuxna samt har god spelstyrka. 

Tillträde  

Enligt överenskommelse, om möjligt den 30 augusti 2021.  

Ansökan/frågor  

Ansökan med CV, löneanspråk och referenser skickat du snarast möjligt till ordförande Lena 

Widing på widings@telia.com. Har du frågor om tjänsten kontakta ordförande Lena Widing 

på 072-181 41 04 eller klubbchef Antonio Figueroa på 070-422 21 29. Urval och intervjuer 

sker löpande. 
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