
RQT Stora Wäsby TK söker tränare 
Arbetsbeskrivning
Är du tennistränare idag och vill vara med på vår resa mot att kunna erbjuda en verksamhet i världsklass med 
tyngdpunkt barn under 12 år? En verksamhet på som består av att erbjuda en tennisutbildning, för barn och juniorer, 
som håller världsklass? Att vara med på spelarens resa att kunna nå sitt fulla potential, samtidigt som glädje och 
personlig utveckling står i fokus? 

Ansvarsområde
• Huvudtränare för Next Generation/Pre Academy Nationell  Grupp
• Innebär ansvar för 7-10 spelare som är på nationell nivå i sin ålder
• Assisterande tränare RQT Tennis Academy
• Assisterande tränare SWTK seniorspelare
• Tävlingsresor i samråd med övriga i tränarteamet

Kvalifikationer
Utbildning

• TGU 3 eller liknade
Kunskaper

• Brinna för tennisen och att utveckla spelare.
• Har tennisen som sin livsstil.
• Trivs med att jobba i team och kan även driva projekt själv.
• Eget driv och en stor passion för att stå på banan och lära ut slag och rörelseteknik. 

Erfarenhet
• Gärna egen erfarenhet som elitspelare eller av att ha tränat och tagit fram elitspelare. 
• Alternativt en stor erfarenhet av uppdaterat material kring träning av barn mellan 3-12 år.
• Inser värdet av en bra tennisupplevelse och har god kundservice. 
• Jobbat som tränare i minst 5 år.

Vem är du?
Du älskar tennis, 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 stå mycket på 
banan. 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?
RQT står för Respect, Quality och Together. Vi respekterar varandra, vi strävar efter hög kvalité och vi gör det 
tillsammans. Att arbeta hos oss kommer också att ge dig chansen att fortsätta utvecklas som tennistränare och person. 
Du kommer få möjlighet att till stor mån själv kunna påverka arbetsuppgifter och arbetstider. Vi vill tillsammans med dig 
utvecklas som arbetsgivare. 
Vi är ett stort team som alla älskar tennis och att tillsammans vara en del av Svensk Tennis framgång!

Vad erbjuder RQT Stora Wäsby?
- Möjlighet att vara med och förändra arbetssättet för barn och ungdomar under 12 år.
- Arbete i en miljö i ett team med en oerhört stor samlad kompetens inom idrott och tennis.
- Möjlighet till personlig utveckling både inom sporten och som människa. 
- Fina anställningsförmåner. 

Kontakt
Vid frågor kontakta Sports Director Jens Nilsson på 070-683 60 07 eller 073-681 76 82 jens@rqtstorawasby.se

Arbetstider
Arbetstider är varierande med dagtid, kvällstid och även vissa helger. Flexibilitet beroende på sökande. Kan vara en 
heltidstjänst med provanställning 6 månader. Kan vara ett engagemang med fakturering. Ca. 25 timmar på banan, 
tävlingsbevakning, administration och övriga nödvändiga arbetsuppgifter inom academy. 

Ansökan
Senast 2022-10-15 Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista 
ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. Ansök med mail till Sports Director Jens Nilsson  
jens@rqtstorawasby.se vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten tillsätts snarast. 

RQT Stora Wäsby är en professionell verksamhet för tennis och padel i en toppmodern miljö där alla genera>oner och nivåer är 
välkomna. Läs mer på www.rqt.se
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