
RQT Stora Wäsby TK söker Fystränare 
Arbetsbeskrivning
Är du intresserad av att vara med och bygga upp en verksamhet i världsklass med fokus på barn under 12år? Är du en 
driven person med hög ambitionsnivå som brinner för att hjälpa andra att nå sin fulla potential oavsett ambitionsnivå? 
Då är detta ett jobb för dig! Vi på RQT söker en fystränare som vill vara med och ta ansvar för att utveckla ett arbetssätt 
med mål att säkerställa de fysiska färdigheter och kvalitéer som krävs för att bli en bra tennisspelare. Tillsammans med 
resten av teamet ska du arbeta för att varje spelare ska kunna maximerar sin idrottsliga prestation samtidigt som risken 
för skador minimeras. I rollen ingår även ansvar för att utveckla befintligt samarbete med AIM-X samt på sikt ansvara 
för liknande fysiskt upplägg inom padelklubben.

Ansvarsområde
• Huvudansvarig för den fysiska träningen onsite för RQT Academy Program.
• Ansvarig för att implementera fysisk träning på RQT Stora Wäsby TK och på sikt även RQT Stora Wäsby PK.
• Planera och organisera fysisk träning under tävlingar för spelare i RQT Academy Program.

Kvalifikationer
Utbildning

• Vara uppdaterad inom senaste utvecklingen inom fysträning. 
• Meriterad fysisk utbildning/erfarenhet. 

Kunskaper
• Brinna för träning och utveckling med barn och ungdomar, helst med barn under 12 år. 
• Har träning som sin livsstil. 
• Det är en fördel att ha varit verksam eller ha kunskaper inom yoga, gymnastik, kampsport, friidrott, etc.
• Även sporter som innefattar mycket kast och rotationer är fördelaktiga att ha varit verksam inom. 
• Självklart är det även en stor fördel om du har någon form av tennisbakgrund. 
• Trivas med att jobba i team och kan även driva projekt själv. 
• Eget driv, stor passion för att jobba operativt. 

Erfarenhet
• Gärna erfarenhet av eget idrottande på elitnivå eller att ha tränat/tagit fram idrottare på elitnivå. 
• Alternativ en stor erfarenhet av uppdaterat material kring fysisk träning av barn mellan 5-15 år. 
• Inser värdet av en god kundservice. 
• Helst jobbat som tränare och då fysisk tränare under 2-5 år. 

Vem är du?
Du älskar fysisk träning, bygga relationer och att göra andra bättre. Som person är du positiv, har mycket energi, öppet 
sinne för att fortsätta utvecklas i din roll och drivs av framgång. Du är beredd att jobba obekväma tider och göra det lilla 
extra. Du ställer gärna upp och hjälper andra tränare på SWTK/RQT när det behövs. Du behöver inte idag besitta alla 
kunskaper och vana av att träna alla nivåer. Vi tar dig dit tillsammans!

Varför RQT Stora Wäsby?
Du kommer här få möjlighet att jobba ihop med erfarna tennistränare och även få en möjlighet att vidareutbilda dig själv 
genom kontakt med AIM-X och vår fysiskt ansvarige Ali Ghelem. Ihop med en oerhört stimulerande arbetsplats kommer 
du dagligen att utmanas i en miljö med hög kravställning. Du kommer få möjlighet att till stor mån själv kunna påverka 
arbetsuppgifter och arbetstider. Vi vill tillsammans med dig utvecklas som arbetsgivare. 

Vad erbjuder RQT Stora Wäsby?
- Möjlighet att vara med och förändra arbetssättet för barn och ungdomar under 12 år.
- Arbeta i en inspirerande och utvecklande miljö och i ett team med en stor samlad kompetens inom tennis och idrott.
- Goda förutsättningar till att göra ett bra jobb med mycket eget ansvar samt möjlighet till utveckling inom fysisk träning 
såväl som på ett personligt plan.
- Attraktiva anställningsförmåner med möjlighet att ansvara för uppbyggnaden av gymverksamhet samt bedriva egen 
privatträning för medlemmar

Kontakt
Vid frågor kontakta verksamhetsansvarig Julius Demburg på 070-191 95 28 eller julius@rqtstorawasby.se

Arbetstider
Möjlighet till flexibilitet runt både arbetstid samt deltid- eller heltidstjänst och sätts efter egna önskemål efter diskussion 
med ansvariga för verksamheten. 

Ansökan
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2022-10-15. Ansökan skickas via mail till verksamhetsansvarig Julius Demburg  
julius@rqtstorawasby.se Vi behandlar ansökningar löpande och har som ambition att tillsätta tjänsten 1/1 2023.

RQT Stora Wäsby är en professionell verksamhet för tennis och padel där alla är välkomna. Läs mer på www.rqt.se
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