
 

 

 

 

 

Trosa Vagnhärad Tennisklubb söker engagerad tennistränare 

 
TVTK söker en engagerad chefstränare som tillsammans med övriga tränare, personal samt styrelse 
kan fortsätta utvecklingen av vår träningsverksamhet. Då vi har ett nära samarbete med Södertälje, 
SPTK kommer du även vid behov samarbeta med deras chefstränare Yerko Müller och hans team.  

Vi söker dig som är positiv, kunnig, pedagogisk och har lätt för att samarbeta. Välkommen med din 
ansökan om du vill komma till en trivsam, fokuserad och familjär klubb med en omtyckt verksamhet 
och en stark ideell anda. 

Om TVTK 
Klubben har funnits i över 40 år och ligger i Trosa ca 6 mil söder om Stockholm med 4 mil till Nyköping 
och lika nära till Södertälje. Vi har över 400 medlemmar och efterfrågan på träning, både i grupp och 
individuellt är hög. Förutom att erbjuda våra medlemmar träningsverksamhet under 3 terminer 
arrangerar vi externa och interna tävlingar under året. Vi erbjuder lov-camps och årligen åker vi på 
externa camps till t ex Båstad. Klubben deltar med lag i tennisserierna. Vi har 2 inomhusbanor och 2 
grusbanor och är just nu mitt uppe i en process med att bygga ut anläggningen med 4 st padelbanor. 
Vi har en aktiv och utvecklingsinriktad styrelse som leder olika kommittéer för t ex träning, tävling och 
trivsel. 

Om jobbet 
I din roll som chefstränare ingår i första hand: 
- att ansvara för träning av barn och vuxna, främst i breddverksamheten 
- att ansvara för och arbeta med camps, tävlingar och läger 
- att ansvara/ tillsätta hjälptränare och deras schemaläggning 
- att ha en god dialog med föräldrar, medlemmar och styrelse 
- administrativt arbete i form av gruppindelning, redovisning av träningstimmar mm. 

Önskvärda kvalifikationer: 
- Svenska Tennisförbundets tränarutbildningar, eller motsvarande, som grund 
- Tidigare erfarenhet av tränarverksamhet med barn, ungdomar och vuxna 
- Meriterande om du har förbundstävlingsledarutbildning  

Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och omfattningen är 100%. 
Tjänsten kan innefatta helgarbete. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid anställning.  

Skicka din ansökan till kansli.tvtk@telia.com. 
Har du frågor kan du höra av dig till träningsansvarig Pontus Sjöman på pontus.tvtk@gmail.com. 

Besök oss gärna på vår hemsida (tvtk.se), Facebook (facebook.com/tvtkboll/) eller instagram 
(instagram.com/tvtktennis) för mer information om klubben och våra aktiviteter. 

 

Välkommen med din ansökan! 

 

 


