
             

Malmö TK söker Huvudtränare/Ansvarig Tävlingsgruppen 
Malmö TK är en klubb där vårt mål är att utbilda, fostra och utveckla spelare från tidig ålder 
till tävlingsspelare/elit, tränare eller motionsspelare. Vi har en relativt stor Tennisskola med 
ca 450 spelare varav ca 100 vuxna, därtill har vi en Matchgrupp med ca 15 spelare och en 
Tävlingsgrupp inkl. A lag med ca 40 spelare.  

Malmö Tennisklubb är under utveckling och har möjlighet att utvecklas ytterligare – med din 
hjälp! Vårt mål är att ha duktiga Huvudtränare inom varje område i klubben, vår filosofi för 
att lyckas med vår spelarutveckling är att varje område i klubben är lika viktiga.  

Vi söker nu en engagerad huvudtränare som tar ansvaret för Tävlingsgruppen och dess 
spelare med tillhörande aktiviteter, seriespel och tävlingar. 

Möjliga arbetsuppgifter/ansvarsområde samt omfattning: 

- Deltid – Heltid 
- Träning och aktiviteter inom ansvarsområdet samt behjälplig inom övriga områden 
- Administration och planering inom ansvarsområdet 
- Seriespel inkl. A lag (coachning, träning mm) 
- Tävlingsledare alt. behjälplig vid våra externa tävlingar 
- Mm efter ö.k  

Observera att vi jobbar i team vilket innebär att det är mer än en tränare i de olika 
områdena, arbetsuppgifterna delas upp och man jobbar tillsammans med utvecklingen. 
Klubben jobbar med BRP för banbokning och med Sportadmin för 
klubbadministration/kommunikation samt hemsida. Har du erfarenhet av dessa eller 
liknande system är det ett plus. Även tävlingsledarerfarenhet och kunskap i tennisförbundets 
tävlingsadministrativa program tournament software är meriterande. 

Malmö Tennisklubb har en stolt tennishistoria och klubben bildades 1899. Inom kort hoppas 
vi vara 1000 medlemmar. Klubben satsar på seriespelet och MTK arrangerar flera interna 
tävlingar samt de nationella tävlingarna Majspelen, Septembercupen och Minikannan. 
Klubben bedriver sin verksamhet på Hyllie Sportcenter med 8 inomhusbanor (hardcourt) och 
fem utomhusbanor (grus). Anläggningen har även en padelbana inomhus och tre utomhus, 
gym, squash, beachvolleyboll, badminton, pingis, parkour, gymnastik, pilates, massage, 
idrottsskadeklinik, med mera För mer information om klubben se: www.malmotk.se  

En personlig ansökan, med CV och referenser skickas till Sportchef Anders Påhlsson: 
anders.pahlsson@malmotk.se Vi avser att tillsätta tjänsten i januari eller enligt ö.k. 
Intervjuer kommer att ske löpande. För mer information/frågor kontakta Anders Påhlsson på 
tel 0706 – 46 64 59. 

 


