
Uppsala BTK söker tränare med start hösten 2023 

Snabbväxande Uppsala BTK har sedan grundandet år 2013 främst fokuserat på ungdomsidrott 
men har i dag även verksamhet för vuxna samt pensionärer och i dagsläget har klubben ca 200 
personer i träning. Uppsala BTK:s medlemmar är också mycket aktiva i tävlings- och 
seriespel och klubben har serielag från division 1 till division 6. Verksamheten bedrivs i 
UTK:s lokaler i en egen bordtennishall med plats för 12 bord. 

Vår nuvarande huvudtränare kan p.g.a. studier tyvärr inte fortsätta sin heltidsanställning hos 
oss i höst. Vi söker därför en ny stjärntränare som älskar pingis och är intresserad av att satsa 
långsiktigt på yrket och tillsammans med våra andra tränare och styrelsen fortsätta arbetet 
med att förbättra vår klubb.   

Som person har du intresse för ständigt lärande i syfte att utveckla såväl verksamheten som 
dig själv. Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och drivkraft. Du har förmågan att 
kommunicera med människor i alla åldrar och att vara både en inspiration och en styrande 
hand för dem. En god serviceanda är ett måste då du kommer att ha mycket kontakt med 
allmänhet, skolor och föreningar. Du är säkerhetsmedveten, ansvarskännande, engagerad och 
står för värderingar som ömsesidig respekt, tolerans och öppenhet. 

Tjänsten är 75–100%, beroende på kompetens och upplägg. 

En heltidstjänst hos oss består av tre kvällar per vecka och visst helgarbete på tävlingar efter 
planering. Utöver det är det arbete dagtid med pensionärsträningar, skolbesök, lådträning 
m.m. Det exakta upplägget diskuteras och formas individuellt med aktuell tränare.

Önskvärt är att du minst är utbildad steg 1-tränare, men vi ser med fördel att du även har gått 
steg 2/tränare klubb. Annan pedagogisk utbildning är givetvis också meriterande. En 
utbildningsplan görs för varje tränare i klubben. 
Om du inte redan bor i Uppsala ser vi gärna att du flyttar hit, föreningen kan hjälpa till att 
förmedla boende.  

Ansökan med CV och personligt brev skickas till: info@uppsalabtk.se. Vi önskar även att du 
uppger vilken anställningsgrad du är intresserad av. 

Sista ansökningsdag är 12:e februari. 

Digitala intervjuer kommer att starta löpande men tidigast i mitten på januari. 

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför 
sökande med olika bakgrund. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt 
datsskyddsförordningen. 

Vid frågor, kontakta, Emma Persson, i första hand via mail: info@uppsalabtk.se alt. telefon 
på kvällstid 070-401 18 73. 


