
2022 Farsta Tennisklubb

Farsta Tennisklubb söker en
engagerad tennistränare på heltid. 
Farsta Tennisklubb ligger strax intill Gubbängens IP på cirka 10 minuters 
gångavstånd från Gubbängens tunnelbanestation. Den nyrenoverade hallen har 6 
inomhusbanor, gym, café och reception. Idag har vi ca 1200 medlemmar varav ca 
350 spelare i juniorverksamheten och 220 i seniorträning. Klubben präglas av en 
trevlig och familjär atmosfär.

Tjänsten
Farsta Tennisklubb bedriver junior- och seniorverksamhet från nybörjar- till 
tävlingsnivå. Vi är i ett spännande skede där vi bygger ut och utvecklar hela 
verksamheten. Vi behöver nu förstärka vårt tränarteam med en huvudansvarig för 
seniorverksamheten. Som anställd hos oss är du en del av en större personalstyrka 
och vårt ansikte utåt. Det är av yttersta vikt att du är en engagerad och positiv 
person med servicekänsla som har förmåga att passa in i vårt existerande 
tränarteam.

Du förväntas arbeta 25 timmar som tränare på banan med spelare i olika åldrar på 
olika nivå. Övrig tid kommer du planera och genomföra utvecklingsarbete tillsammans 
med övriga anställda samt sköta löpande administrativa uppgifter, medlemskontakter 
och viss medlemsservice. Tjänsten innefattar delvis kvälls, helg- och lovarbete samt 
eventuella resor.

Vi söker dig som
• kan bidra till att klubbens värdeord – Glädje, Hälsa, Utveckling & Inkludering – 
   genomsyrar våra aktiviteter.
• har en flexibel inställning med förståelse av värdet för service och gott 
   bemötande.
• är proaktiv och målinriktad och bidrar till övergripande utveckling av 
   verksamheten.
• har en ödmjuk inställning och positiv attityd med fokus på spelarutveckling.
• håller sig uppdaterad på modern pedagogik, tennisteknik, motorik, taktik m.m.
• har social kompetens och kan kommunicera väl med både barn och vuxna.

Kvalifikationer
• dokumenterad erfarenhet av att träna barn, ungdomar och vuxna.
• goda referenser från tidigare verksamhet.
• dokumenterad tennistränarutbildning på nationell eller internationell nivå.
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Vi uppskattar om du dessutom har
• egen spelarkarriär och god spelstyrka.
• utbildning och erfarenhet av tävlingsledning.
• utbildning och erfarenhet av paratennis.

Dina anställningsvillkor
• Arbetsgivaralliansens branschavtal idrott.
• Tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.
• Sysselsättningsgrad på 100%, 40 tim/vecka.
• Vi tillämpar individuell lönesättning.
• Tillträde sker om möjligt i januari 2023 eller snarast möjligt efter det.

Ansökan och kontakt
Maila din ansökan med CV, personligt brev och referenser till vår klubbchef
Markus Moström.

markus@farstatk.se
070-666 62 67

Intervjuer kommer ske löpande. Frågor om tjänsten besvaras av Markus Moström.


