
                                         

                                                

                   Huddinge Tennisklubb söker tränare på heltid  
Huddinge Tennisklubb ligger i ett härligt idrottsområde på Källbrinks IP med grannar som 
Huddinge Fotboll och Huddinge Friidrott. Vi har fyra banor inomhus, tre banor utomhus, två 
nybyggda padelbanor utomhus och ett funktionellt idrottsgym på gång. Tennisklubbens 
intentioner är att ge medlemmarna möjlighet att utöva motionstennis eller träning på sin 
nivå. Där samtliga medlemmar ska erbjudas instruktion och hjälp med sitt tennisutövande. 
Detta gäller främst juniorer men också seniorer och veteraner. 

Vår träningsverksamhet består av drygt 370 junior och 140 vuxna fördelade på träningar alla 
dagar i veckan. Förutom ordinarie träningsverksamhet har vi också en stark tradition av att 
bedriva uppskattade läger, tävlingar och olika typer av sign in evenemang. Vi ser gärna att 
vår verksamhet och inriktning bidrar till en naturlig mötesplats. 

Arbetsuppgifter 
Som tennistränare i Huddinge tennisklubb ansvarar du för att bedriva tennisträning som 
präglas av engagemang, gemenskap och uppmuntran. Det innebär även att bedriva 
tennisträning under dagar, kvällar och helger. I dina arbetsuppgifter ingår att stimulera, följa 
och stödja juniorernas tävlingsspel samt säkra hög kvalitet på träningen för alla medlemmar 
oavsett grupp och ålder. 

Kvalifikationer 
I denna roll ser vi det som viktigt att du trivs i en flexibel arbetsmiljö som präglas av 
samarbete. Du har ett öppet tankesätt och kan anpassa dig till nya situationer och 
omständigheter samt har ett starkt engagemang för dina elever och är bekväm med att ha 
grupper i alla åldrar och nivåer.  Vi ligger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation för 
tjänsten samt förmåga att passa in i existerande träningsteam. 
 
 



 

Villkor  

- Tillsvidareanställning, provanställning 6 månader  
- Heltid, 40 timmar/vecka  
- Vi tillämpar inviduell lönesättning  
- Tillträde Våren 2023   

Ansökan  

 
- För mer information kontakta sportchef Richard Sjöqvist tel 073 599 64 66  

richard.sjoqvist@huddingetennis.se  

- Ansökan skickas på mail tillsammans med CV. Urval och intervjuer sker löpande  

 

 

                          www.huddingetennis.se  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


