
 

 

 

 

 

 

Tränare – Bankeryds Tennisklubb (Jönköping) 
Vill du verka i ett expansivt område vid Vätterns södra strand? 

Bankeryds tennisklubb bildades 1958 och består idag av cirka 450 medlemmar. Vi har idag två 
heltidsanställda tränare och ett antal timanställda tränare. Verksamheten bedrivs genom tre 
inomhusbanor och två utomhusbanor samt 1 Padelbana. Vi vill också utveckla föreningens 
motionsverksamhet. Vi tror att det finns många ungdomar och vuxna som vill vara med inom idrotten 
för att ha kul, att umgås, känna tillhörighet med andra och för att må bra men utan krav på tävling, 
prestation och resultat.  

Vi söker dig som är en duktig tränare, strukturerad, service-minded, målmedveten och vill vara med 
och utveckla vår tennisverksamhet. Du är en person som är positiv med höga ambitioner, älskar 
tennis och har lätt för att samarbeta men även kunna jobba självständigt. Dessutom bör du vara en 
driven och inspirerande tränare som gilla att stå på banan.  

Att vara flexibel och lyhörd med en stark teamkänsla ser vi som en självklarhet till denna tjänst. 
Tjänsten innebär:  

• Tjänstegrad 50 - 100% beroende på sökande. Vi är väldigt flexibla i detta så mycket upp till 
den sökande och oss gemensamt att hitta en bra lösning för alla! 

• Tillsammans med tränarteamet planera och utveckla klubbens verksamhet.  
• Vara med och driva samt bygga vidare på en framgångsrik juniorverksamhet som omfattar 

både bredd och tävlingsverksamhet.  
• Vara med att utveckla, rekrytera nya medlemmar och sätta strukturer för en framgångsrik 

tennisverksamhet.  
• Antal timmar på banan samt administrationsarbete beroende på tjänstgöringsgrad. 

 

Intervju och ev. anställning sker löpande, så Välkommen med ansökningshandlingar och CV via e-post 
till henrik.gopert@gmail.com . 

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av oss: 

Henrik Göpert (klubbordförande)  070 - 601 56 80 

Patrik Melin (ordförande i tränarkommittén) 070 - 739 15 47 

Magnus Darud (chefstränare)  070 - 771 17 65 


