
 

 

Padeltränare till We Are Padel 
 
 
We Are Padel satsar på träningsverksamheten och bygger upp tränarorganisationen 
ytterligare i hela Sverige! Vi söker dig som brinner för padelsporten och vill fortsätta 
utvecklas i en roll som padeltränare i någon av våra anläggningar.  
 
På We Are Padel har vi en stark gemenskap och en stolthet för hur vi utvecklar 
padelsporten i Sverige. Vår tränarorganisation består av 150st tränare på olika nivåer, vilket 
ger ett brett nätverk där man kan byta erfarenheter och inspireras av varandra. We Are 
Padel har en tydlig målbild. Vi ska ha Sveriges bästa tränare. Vi utbildar kontinuerligt 
människor som har rätt personliga egenskaper och viljan att utvecklas till tränare, vilket 
säkrar upp en bredd av tränare för olika nivåer.  
 
Vi är stolta att kunna erbjuda en tränarutbildning i världsklass. Daniel Dios har utvecklat 
We Are Padels tränarmetodik och jobbar dedikerat med att utbilda och coacha våra 
tränare för att ge ännu bättre verktyg taktiskt, tekniskt, fysiskt och mentalt. Utbildningen 
är uppdelad i fyra nivåer; Junior, Level 1, Level 2 och Management, för att skapa de bästa 
förutsättningarna för den nivå respektive tränare själv vill vara på. Med detta kan man 
tränare arbeta specifikt med den målgrupp man tycker är roligast, utvecklas i tränarrollen 
och dessutom få möjlighet att gå vidare till en roll som chefstränare med fokus på att leda 
andra tränare. Därtill finns oändliga möjligheter att ta steget vidare ut till den 
internationella arenan.  
 
 
Kvinnliga ledare i tränarrollen är något som saknas i hela branschen och här vill We Are 
Padel driva utvecklingen framåt. Vi letar därför aktivt efter tjejer som är nyfikna på 
tränarrollen. 

Är du intresserad att veta mer? Skicka en intresseanmälan till People & Culture Manager, 
Sara Lihagen, sara.lihagen@wearepadel.se och vid frågor är du välkommen att höra av dig 
på tel. 076-0006303. 

Om oss 
We Are Padel We Are Padel startade 2017 i Örebro, då under namnet ”Örebro 
Padelcenter”. Sedan dess har företaget bytt namn till We Are Padel och finns nu 
representerade med över 500 anställda på ett 80-tal anläggningar runt om i Sverige. 
Tillväxtresan har skett genom att projektera, bygga och starta upp egna hallar samt 
genom förvärv av redan befintliga verksamheter. We Are Padels verksamhet drivs utifrån 
de tre värdeorden; gemenskap, engagemang och stolthet. Med detta som grund skall 
anläggningarna vara positiva mötesplatser där alla trivs och mår bra, oavsett nivå, ålder 
eller kön. 

 
We Are Padel som arbetsgivare 
Vi värdesätter våra medarbetare högt och jobbar dedikerat för att vara branschens bästa 
arbetsgivare. Vi vill vara en arbetsplats där man mår bra och har högt engagemang för att 
bygga gemenskap och ett företag vi är stolta över. För oss är det självklart att alla 
medarbetare ska ha en trygg anställning med bra villkor, därför är alla våra bolag och alla 
våra anställda anslutna till HRF/Visitas kollektivavtal vilket garanterar tjänstepension, 

mailto:sara.lihagen@wearepadel.se


 

 

föräldralön, årliga löneökningar, sjuklön, trygghetsråd och föräldrapenningtillägg som ger 
dig mer pengar under föräldraledighet. Dessutom spelar man som anställd gratis padel 
på alla våra anläggningar i Sverige! 

 
 


