
 
 
 

MÄLARHÖJDENS TENNISKLUBB SÖKER  
TRÄNARE PÅ HELTID  
 
Nu har du chansen att bli en del av Mälarhöjdens Tennisklubbs härliga team och vår fina tennishall 

med ett suveränt läge både för spelare och personal, nära Essingeleden i södra Stockholm.  Vi har 

fem banor inomhus, tre grusbanor, välutrustat gym, trivsamt klubbrum, tennisshop och kafé med bra 

utbud. Hallen är i princip fullbokad från tidig morgon till sen kväll och alltid bemannad av personal 

eller medlemsvakter på kvällar och helger, vilket skapar en familjär och välkomnande atmosfär. Vår 

träningsverksamhet aktiverar drygt 450 juniorer och 220 vuxna och teamet utvecklar och breddar 

kontinuerligt utbudet, till exempel sign-in träningar. Med över 1200 medlemmar och köer till all 

verksamhet har vi en utmanande och rolig uppgift att möta en stark efterfrågan och högt ställda 

krav, samtidigt som vi också ständigt vill förbättra oss. 

 

Vår ambition är att vara en förening för medlemmar genom hela livet. Därför satsar vi mycket på att 

utbilda egna ungdomstränare och arrangera omfattande gruppspel där allt från ärrade veteraner till 

juniorer matchar i många divisioner varje vecka. Klubbens ekonomi är stark och vi investerar löpande 

i anläggningen, verksamheten och personalen. Vi jobbar målstyrt enligt devisen frihet under ansvar 

och har stora möjligheter att påverka och utveckla arbetsområden. 

TJÄNSTEN… 
 

Vi söker nu en tränare för våra tävlingsjuniorer, från 10 år och äldre. Tillsammans med vår 

verksamhetsansvarige kommer du att bedriva tennisutbildning av hög klass och bidra till att utveckla 

verksamheten, både på och utanför banan. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och tillträds 

under våren 2023 eller enligt överenskommelse. Resor och visst arbete på helger och kvällar ingår i 

tjänsten. 

  



 
 
 

VI SÖKER DIG SOM… 
 

• Brinner för att utveckla svensk tennis, tennisspelare och tennisverksamhet på alla nivåer 

• Förstår vikten av och kan balansera mellan bredd- och elitverksamhet  

• Har gedigen erfarenhet av att utveckla tävlingsjuniorer på alla nivåer (inkl. hög nationell nivå) 

• Har en gedigen tränarutbildning från SvTf:s tränarutbildningar eller motsvarande 

• Drivs av att ständigt utveckla dig själv och ditt ledarskap samt har god förmåga att samarbeta 

med kollegor 

• Är strukturerad, noggrann, positiv och gillar att ta ansvar 

 
 

Ansökan med CV, referenser och löneanspråk ska skickas senast den 20 dec 2022 till 
sportchefen Srdan ”Sigge” Mladenovic: sigge@miktennis.se 
 
Urval och intervjuer sker löpande. För mer information gällande tjänsten kontakta 
sportchefen Srdan ”Sigge” Mladenovic på 0704777645 eller sigge@miktennis.se 
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