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Helsingborgs Tennisklubb (HTK) som bildades 1913 är med sina cirka 950 medlemmar en förening för hela 
familjen. Mer än 600 personer deltar i organiserad träningsverksamhet varje år. HTK har ett unikt utbud där du 
väljer själv om du vill träna, tävla eller motionera. HTK erbjuder FamiljeTennis och MiniTennis för de yngsta och 
SeniorTennis med olika inriktningar för de äldsta. Verksamheten bedrivs på sju inomhusbanor i Olympiahallen 
och åtta utomhusbanor i Pålsjö skog. HTK är en av Sveriges mest framgångsrika tennisklubbar med åtskilliga 
individuella SM-guld, LagSM-guld och andra titlar och utmärkelser. HTK har blivit utsedd till Sveriges bästa 
juniorklubb vid två tillfällen. Sveriges för närvarande främsta spelare på damsidan, Johanna Larsson, 
representerar sedan många år tillbaka HTK. Klubben med sina 7 heltidsanställda och 10 talet visstidsanställda 
(timtränare) omsätter cirka 6 miljoner kronor. 
 

 
Helsingborgs Tennisklubb söker tränare som i huvudsak jobbar i vår 

Pro International Academy (Elitsatsande ungdomar och seniorspelare) 
 

Vi söker dig som: 
- brinner för att träna och utveckla tennisspelare i alla åldrar med tyngdpunkt på ungdom 
- förstår vad det innebär att träna spelare på landslagsnivå 
- har ett engagemang utöver de flesta att hålla sig uppdaterad kring de huvudsakliga uppgifter 

som rör tjänsten såsom pedagogik, teknik, taktik, motorik, mentalt etc 
- är driven, målmedveten, social, professionell, strukturerad, noggrann, idérik, flexibel och 

självständig som person och vågar tänka utanför boxen 
- förstår vikten av att ditt starka driv måste kombineras med service och bemötande i 

världsklass och är införstådd med att jobbet innebär flexibla arbetstider etc 
- förstår vikten av att jobba med processmål framför resultat och jobbar med uppgiftsbaserad 

pedagogik som utgångspunkt 
- vill ingå i ett tränarteam om 6-7 tränare 
- vill vidareutbilda dig 

 

Tjänsten innebär bla: 
- att delansvara för träning, planering och uppföljning för klubbens tävlings- och elitspelare 
- att coacha båda HTKs representationslag 
- att koordinera och genomföra tävlingsresor både nationellt och internationellt. Delvis i 

samarbete med Svenska TF 
- sparring med våra elitspelare 
- att nyrekrytera elitspelare ifrån de egna leden, närområdet, Sverige och övriga världen 

 

Kvalifikationer: 
- du är van att träna elitspelare på ungdomssidan 
- du har tennisutbildning och gärna kompletterat med någon högskoleutbildning i psykologi, 

pedagogik, fysiologi eller dylikt 
- hög spelstyrka är ett plus 
- körkort 
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Ansökan/information: 
 
Vi söker dig som vill jobba 100% alternativt 80%. Tjänsten är en tillsvidaretjänst som inleder med en 
provanställning om 6 månader. 
 
Tillträde: 15 augusti 2017, eller efter överenskommelse. 
 
För ytterligare information kontakta klubbchef Marcus Lindberg på 0734-21 72 21 
 
Ansökan med cv, referenser och löneanspråk vill vi ha senast den 4 juni via mail till 
marcus@htktennis.com  
 
 
 
 
Marcus Lindberg 
Klubbchef 
Helsingborgs TK 
0734-21 72 21 
marcus@htktennis.com  
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