
  
Hallansvarig till We Are Padels premiumanläggning i Malmö 

 
 
We Are Padels premiumanläggningen i Malmö står precis klar och vi kan med 
stolthet konstatera att resultatet är något utöver det vanliga. Här erbjuds hela 13st 
innebanor, 6st utebanor, ett stort gym, café och konferensrum. Dessutom planeras 
det för att anläggningen ska innehålla en av Skånes största padelshopar. Nu söker 
vi dig som älskar padel lika mycket som vi och brinner för att utveckla upplevelsen 
för våra kunder! 

Som hallansvarig har man det övergripande ansvaret för anläggningen i Malmö. 
Din uppgift är att leda och driva verksamheten, med främsta mål att öka 
beläggningen i hallen, säkerställa kvalité och hög kundnöjdhet.  

I rollen har man personalansvar för tränare och hallpersonal, vilket bland annat 
innebär rekrytering, personalplanering och upplärning. Hallansvarig rapporterar till 
regionansvarig och har i det dagliga arbetet ett nära samarbete med flertalet 
hallansvariga i regionen.  

 
 
Exempel på arbetsuppgifter: 

• Bygga ett stort nätverk kring verksamheten och knyta kontakter med både 
privatpersoner och företag.  

• Driva event och tävlingsverksamhet.  
• Skapa stort kundvärde och jobba med försäljning av partnerskap och 

abonnemangstider. 
• Bygga och utveckla ett starkt team med tränare och hallpersonal. 
• Bygga upp träningsverksamhet och seriespel. 
• Säkerställa kvalitet i driften och att våra gäster alltid möter service enligt 

uppsatta mål.  
 

Vi söker dig som brinner för att utveckla intresset för sporten samt skapa 
gemenskap kring padel i Malmö. Du har ett stort nätverk i området och brinner för 
att skapa upplevelser för både företag och privatpersoner.   
 
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att leda och driva en operativ 
verksamhet i en roll med personalansvar. Vi tror att du är en person som älskar 
padel, ser till helhetens bästa, är lösningsorienterad och har ordning och reda. 
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande.  

Som person tar du tag i de arbetsuppgifter som krävs för situationen och för 
verksamhetens bästa. Du leder andra genom att vara en förbild själv och har en 
förmåga att skapa en arbetsplats där alla trivs, utvecklas och har kul tillsammans.    

 
Urval sker löpande så skicka in din ansökan omgående till: 
andre.schlyter@wearepadel.se. Vi frågor är du välkommen att kontakta: André 
Schlyter på 0706-456562 

mailto:andre.schlyter@wearepadel.se


 
 
Om We Are Padel 
We Are Padel grundades i Örebro 2017, då under namnet ”Örebro Padelcenter”. 
Sedan dess har vi bytt namn till We Are Padel och blivit en del av LeDap, den 
ledande padelgruppen i Europa.  Våra premiumanläggningar finns på ett flertal 
orter runt om i Sverige. Vår resa är inte slut än, vi letar ständigt efter nya 
möjligheter att expandera, både organiskt och genom förvärv.  
 


