
Tennistränare Älta Tennisklubb 

 
Vi söker nu en positiv och ambitiös tränare till teamet som ska kunna jobba brett med i stort sett 

alla sorters spelare. Tjänsten är på deltid och förutsätter ett nära samarbete med övriga tränare.  
Älta TK är en förening med cirka 800 medlemmar. 300 av dessa medlemmar spelar i vår 

tennisskola. 170 vuxna spelar i våra vuxengrupper. Älta TK är en breddklubb med en härlig 

stämning bland medlemmarna. 

 
Arbets- och ansvarsbeskrivning: 

- Delaktig i utvecklingen av klubben tillsammans med tränarteamet.  

- Genomförande av träning på alla nivåer. 

- Vara med och planera träningen.   

- Aktivt arbeta med förbättringsverksamhet för föreningen genom att på olika sätt komma 

med förslag på hur verksamheten kan förändras och förbättras för att generera ännu högre 

kvalitet. 

- Tjänsten är förlagd på som tränare på bana cirka 15-25 timmar i veckan. Det kan bli aktuellt 

med jobb på lördagar eller söndagar. Viss administration kan förekomma. 

 

Dina kvalifikationer 

- Tennisutbildning plattformen, TGU1 och jobberfarenhet från andra klubbar. 

- Behärskar alla åldrar, från yngre spelare upp till tävlingsspelare och vuxenkurser.  

- Vi ser gärna att du ligger i framkant avseende träningsmodeller, digitala hjälpmedel med 

mera.  

- Spelstark är ett plus.  

- Goda administrativa kunskaper. 

 

Dina personliga egenskaper: 

- Har ett stort eget driv och är en engagerad ledare med fingertoppkänsla. 

- Brinner för att utveckla andras tennis. 

- God kommunikativ förmåga och vara bra på att jobba i grupp nära övriga tränare.  

- Självständig och kan disponera sin tid effektivt.  

 

 

 



Om tjänsten och klubben: 

- Tjänst: Deltid 15-25 tim/vecka med möjlighet till 30 tim per vecka.  

- Anställningsstart januari 2022. 

- Vi har kollektivavtal, tjänstepension + flexpension samt friskvårdsbidrag. 

- Vi erbjuder månadslön. 

- Klubben har 4 fast anställda tränare samt ytterligare 6 timtränare. 

- Vi har 4 banor med underlaget Plexipave Competition. 

 

 

Ansökan:  

Ansökan ska bestå av ett personligt brev och cv. Ansökan mailas senast söndag den 28 november till 

John Borgström, chefstränare Älta TK,   kansliet@altatennisklubb.se  För kännedom är det en grupp 

på tre personer, 2 chefstränare samt klubbens ordförande, som går igenom ansökningshandlingarna 

och utifrån detta tar ut några kandidater för intervju. Gruppen är helt konfidentiell gällande 

ansökningarna. Tjänsten är tänkt att vara tillsatt senast i mitten av december med anställningsstart i 

januari. Urval och intervjuer sker löpande. 
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