
Vi söker en sportchef som vill vara med och utveckla SLTK 

Saltsjöbadens Lawntennisklubb är en av Sveriges äldsta tennisklubbar och 
grundades redan år 1926. Vi är en aktiv klubb med 1 100 medlemmar varav 450 
ungdomar i tennisskolan, en hall med fyra plexipavebanor och 3 vackert belägna 
grusbanor.  Vidare har SLTK sedan ett år en ny styrelse bestående av 8 personer, med 
bred kompetens och tennis expertis genom bland annat vice Ordf Jonas Björkman.   

Vad gör detta jobb spännande? SLTK befinner sig nu i en fas som präglas av 
förändring, nytänk och engagemang.  Styrelse, personal och medlemmar har stora 
ambitioner, massor av nya initiativ och en vilja att ta nästa steg i klubbens 
utveckling.  Ett nästa steg som innebär delvis nytt arbetssätt, organisations-
förändring samt en ny roll för SLTK, en sportchef.  Vi har stora förhoppningar om att 
vårt nya uppdaterade SLTK skall leva upp till vår vision, ”En aktiv klubb som ger 
glädje och tennis för livet”.  Förändringen har startat, alla inblandade är engagerade 
och nu söker vi dig som vill vara med på vår resa.  

Beskrivning av tjänsten. Som sportchef kommer du ha ett övergripande ansvar för 
att organisera och utveckla klubbens verksamhet samt leda och styra den dagliga 
verksamheten. Du kommer att arbeta nära styrelsen. Ditt team kommer bestå av 4 
tränare , 1 anläggningsansvarig och två personer på kansliet. Din arbetstid kommer 
vara fördelad 50% på ledning och styrning och 50% på banan som tränare.  

Du har… 
• Flera års dokumenterad erfarenheter av att leda en organisation på ett 

entusiasmerande och närvarande sätt 
• Har en utpräglad administrativ förmåga  
• Stor erfarenhet som tränare  
• Vana att arbeta med Office-paketet (excel, word)  

Du är… 
• En person som älskar tennis och vill utveckla sporten 
• Strukturerad och gillar ordning och reda 
• Energisk och gillar att tänka nytt och testa nya angreppssätt  
• Öppen och social och har lätt för att kommunicerar med såväl vuxna som barn. 
• En team player 

Ansökan  
Tjänsten skall tillsättas omgående, skicka din ansökan med CV och referenser snarast 
möjligt till: wendela@wendelaregnell.se

SLTK - en aktiv klubb som ger glädje och tennis för livet 
Välkomnande: Vi är en välkomnande klubb med skönt häng i en vacker miljö. 

Inspirerande: Vi erbjuder inspirerande träning för alla som vill utveckla sin tennis. 
Gemenskap: Vi är stolta över vår klubb och vår starka klubbgemenskap.
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