
 

 

UMEÅ TENNISKLUBB SÖKER CHEFSTRÄNARE 

 

Umeå TK söker en ny engagerad tränare till vårt tränarteam med anledning av att en av våra 

tränare nyligen har lämnat oss för nya uppdrag. Tjänsten är på heltid eller efter 

överenskommelse. 

Umeå TK är en tennisklubb med en anrik 100-årig historia. Klubben har 240 medlemmar och 30 

tävlingsspelare. Vi inom Umeå TK tycker att tennis är det roligaste som finns och det är vår 

drivkraft. Vi är en av de största klubbarna i Norrland och erbjuder träning för alla oavsett ålder, 

kön eller eventuella funktionshinder. Våra spelare är indelade i tre olika akademier: en 

barnakademi, en juniorakademi och en seniorakademi. I den allra yngsta gruppen har vi märkt ett 

ordentligt uppsving de senaste åren och vi växer här så det knakar. En liknande tendens finns hos 

många andra Norrlandsklubbar och vi tror på en framtid för tennisen. För de som vill satsa lite 

mera finns alla möjligheter att träna ofta och mycket. Vi erbjuder våra äldre tävlingsspelare 

regelbundna avstämningar och individanpassade utvecklingsplaner. I Umeå finns goda 

möjligheter att i gymnasieålder fortsätta med tennis då vi samarbetar med flera skolor. För de 

mest ambitiösa finns även en gymnasieskola som bedriver nationell idrottsutbildning (NIU) med 

inriktning mot tennis. Vi är rädda om seniorerna eftersom de är viktiga för klubben. Seniorerna 

tränar och tävlar regelbundet. Seniorverksamheten bedrivs i nära samarbete med 

juniorverksamheten.   

Vår inomhusverksamhet bedrivs på en kommunal anläggning med fem banor. Vår 

utomhusverksamhet bedrivs på fyra grusbanor och en konstgräsbana på Nydala friluftsområde, 

beläget strax norr om stadskärnan.  

 

Klubbens ambition 

Vår ambition är att säkerställa en stark och hållbar ungdomsverksamhet. Vi märker av ett stort 

intresse hos barn och ungdomar och vår ambition är att kunna erbjuda barn och ungdomar 

kvalitativ träning med välutbildade tränare som har ett speciellt intresse för barn- och 

ungdomstennis. Umeå TK har genom åren fostrat några av Norrlands bästa tennisspelare och vi 

eftersträvar även att forma ett seniorlag som etableras i division 1.  

 

 

 

 



Umeå - Norrlands huvudstad 

Umeå är med sina ca 133 000 invånare Norrlands största stad och den politiska ledningen har satt 

upp som mål att kommunen 2050 ska uppnå 200 000 invånare. Här finns bl a ett stort universitet, 

där ca 38 000 studenter bedriver studier, ett stort universitetssjukhus, ett blomstrande näringsliv, 

ett mångfacetterat idrottsliv samt ett rikt nöjesliv. Kommunens satsningar på kultur och idrott har 

under det senaste decenniet uppmärksammats nationellt.  Umeå röstades fram som årets 

idrottsstad 2018, 2020 och 2021. Detta pris delas ut av SVT Sport och motiveringen 2020 löd: 

"Bredden, sättet och resultaten stadens idrottare och lag visat upp på varierande sportarenor talar 

för sig självt. Umeås prestationer är precis vad man ska kunna räkna med att en sann idrottsstad 

levererar” 

 

Arbetsuppgifter                                                                                                                                 

                                                                 

Arbetet innebär sedvanliga uppgifter som tennistränare. Tränarutbildning inom tennis är en 

förutsättning för att söka. Arbetstiden är framförallt förlagd till eftermiddagar och kvällar men 

även dag- och helgverksamhet förekommer. Våra tränare jobbar parallellt i de tre olika 

akademierna men det finns en ansvarsfördelning dem emellan. Tjänsten ger dig möjlighet att vara 

med och utveckla klubbens verksamhet i en riktning som du själv är med om att forma. Du 

kommer i ditt arbete att kunna bolla viktiga frågor med det övriga tränarteamet men även en aktiv 

styrelse. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en dynamisk klubb med högt tempo. Vi är nu 

framförallt i behov av en tränare med ett speciellt intresse för barn och ungdomstennis, där det 

största behovet föreligger. Erfarenhet av administrativt arbete och ledarerfarenheter utanför 

tennisplanen ses som meriterande. B-körkort erfordras. 

Välkommen med din CV och ditt personliga brev. Ange referenser och bifoga eventuella intyg 

från utbildningar eller liknande. Skicka din ansökan senast den 17 juni 2022. Urval sker löpande 

så vi uppmuntrar därför dig att ansöka redan idag. 

Tillträde i samband med terminsstart i augusti/september eller enligt överenskommelse. Vi 

tillämpar individuell lönesättning. 

Ansök via mail till: fredrik.thoms@umeatk.se. Frågor om tjänsten besvaras av vår 

styrelseordförande Fredrik Thoms, telefon:  070-337 88 66. 
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