
ULLEVI TENNISKLUBB

DAGORDNING 

ULLEVI TENNISKLUBB 
SÖKER TENNISTRÄNARE 

Ullevi Tennisklubb är med sina nästan 1200 medlemmar en av Göteborgs största tennisklubbar. I 
tennisverksamheten deltar regelbundet över 700 spelare och mellan 15-20 tränare.  

Vi söker nu en tränare som tillsammans med vårt ambitiösa tränarteam vill sträva mot att få klubbens 
verksamhet att vara ”top of the line” i jämförelse med andra jämförbara idrottsverksamheter i Sverige.  
 
Tennisverksamhetens ambition är att använda en ”modern” och vetenskapligt förankrad metodik/pedagogik 
samt att skapa förutsättningarna för klubbens spelare att såväl må bra som bli bra. Målet är att barn- och 
ungdomsverksamheten skall anses vara en av ”landets främsta plantskolor” där förutsättningarna för spelare 
att nå såväl nationellt- som internationell juniorelit finns. För vuxna vill vi erbjuda en bra och rolig motionsform 
där en härlig work-out kombinera med utbildning inom både teknik och taktik. 

Vi ser att du tycker om att inspirera och lära ut tennis till såväl barn och ungdomar som vuxna på de olika 
spelnivåerna som finns i en tennisklubb. Klubben förväntar sig att du är hjälpsam, nytänkande, kreativ, 
ansvarsfull, lyhörd och noggrann samt en god förebild både på och utanför tennisbanan. Du förväntas följa 
klubbens vision och värdegrund och tillsammans med våra medarbetare dagligen sträva mot de gemensamma 
målen och inspirera personer i sin omgivning att göra detsamma. 

Vi ser också att du är ansvarsfull, strukturerad, socialt kompetent och tycker det är roligt att samarbeta inom 
ett team. Vi ser även gärna att du har grundläggande utbildning och erfarenhet av yrket som tennistränare. 
Men framförallt söker vi en person som har drivkraften att göra ett bra jobb varje dag, som vill jobba med 
tennis och som vill utvecklas.  
 
Arbetstider och omfattning 
Alla veckodagar är aktuella och omfattning mellan 75-100%. 

Tillträde 
Enligt överenskommelse. 
 
Lön 
Enligt överenskommelse.  

För ytterligare information - kontakta Kristian Persson på tel. 0707-993008 alt. e.post 
kristian.persson@ullevitk.se.  

Ansökan och frågor/information: 
Vid intresse eller frågor ta kontakt med klubbchef Kristian Persson på 0707-993008 alt. e.post 
kristian.persson@ullevitk.se. Skicka din ansökan med cv och referenser via e-post senast 1 augusti. 

Varmt välkommen med din ansökan!

U LLEVI  
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