
 
 

 

 

 

 
Fair Play Sport Club söker 

padeltränare 
Vi söker dig som: 
- brinner för att träna och utveckla padelspelare i alla åldrar  

- håller sig uppdaterad kring bl a teknik, pedagogik, taktik, motorik etc  

- vill ingå i det team av ca 60 tränare som arbetar på Fair Play Stadion med olika idrotter  

- är social, utåtriktad, självständig, samarbetsvillig, flexibel och initiativrik som person  

- arbetar med uppgiftsbaserad pedagogik som utgångspunkt  

- arbetar utifrån individens långsiktiga utveckling – prestation före resultat  

- förstår värdet av service och det goda bemötandet 
 

Tjänsten innebär att du: 
- är padeltränare i Fair Play Sport Club med fasta timmar i träningsverksamheten 

- kan få möjlighet att arbeta på våra lovaktiviteter 

- kan få möjlighet att arbeta med våra tävlingar 

- får ta del av en mängd personalförmåner i Fair Play Sport Club 

 

Kvalifikationer: 
- erfarenhet av träning med barn, ungdomar och vuxna 

- dokumenterad erfarenhet av spelarutveckling med goda referenser 

- padeltränarutbildning och/eller erfarenhet som padeltränare 

- positivt med spelarerfarenhet 

 

Vi erbjuder: 
Fasta timmar i padelns träningsverksamhet framförallt på söndagar, men även övriga dagar i veckan. 

Personalförmåner, samt möjlighet till extra arbete i form av tävlingar, lovaktiviteter och 

arrangemang. 
 

Kontakt och ansökan: 
För ytterligare information – kontakta Claes Thenfors per 0727-366886. 

Ansökan med cv, referenser och löneanspråk vill vi ha senast söndag den 21 februari via mail till 

padel@fairplaysportclub.se .mailto:david.gustafsson@fairplaytk.se  Urval och intervjuer sker 

löpande. 
 
 
Fair Play Sport Club, tidigare BMK Slottsstaden, är en idrottsförening som bedriver sin verksamhet på Fair Play Stadion i Malmö. Från och 
med hösten 2020 erbjuder föreningen träning i padel, badminton och bordtennis. På Fair Play Stadion finns även träningsverksamhet inom 
tennis, innebandy och fotboll. Dessutom samarbetar Fair Play Sport Club och Fair Play Tennisklubb kring många lovaktiviteter där 
ytterligare sporter erbjuds. Fair Play Sport Club verkar för att utveckla och bredda idrottsintresset bland all Fair Play Stadions besökare. Fair 
Play Stadion strävar mot att vara en av Sveriges mest levande och ledande idrottsanläggningar. 
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