
 

Hillerød Tennisklub søger en klubchef 

Hillerød Tennisklub søger en ambitiøs klubchef, der med reference til bestyrelsen, skal varetage den 
overordnede daglige ledelse, drift og udvikling af klubben i samarbejde med elitechef og de tilknyttede 
trænere. Vi søger en klubchef, der brænder for at udvikle klubben og klubbens spillere til højeste niveau. Der 
er tale om en fuldtidsstilling fordelt på  22 banetimer og 15 administrationstimer.  

Følgende opgaver indgår i stillingen: 

 Udvikling af klubben 

 Sæsonplanlægning i samarbejde med elitechef og trænerteam 
 Træningsudvikling, da vi ønsker en professionel tilgang til træningen lige fra de helt små til 

seniorniveau 

 Træning af juniorer, seniorer og motionister.  
 Ansvar for rammesætning og iværksættelse af diverse events, herunder turneringer, sommerskole, 

skoletennis, camps, sponsortennis mv. 

 Planlægning / styring/coaching af holdkampe i samarbejde med elitechef 

 Rekruttering af nye medlemmer gennem synlighed i nærmiljø og medier 

 Administrative opgaver samt en del af budget- og økonomiansvar, som løftes i samarbejde med 
klubbens kasserer og bestyrelse 

 Klubbens repræsentant i eksterne fora 

 Kommunikation til og med klubbens medlemmer, forældre, kommune, myndigheder, 
interesseorganisationer m.fl. 

Vi forventer, at du som klubchef: 

 Har en tydelig ledelsesmæssig profil 
 Minimum har bestået DTF´s uddannelse som ”tenniscoach” 

 Tilstrækkelig idrætsfaglig baggrund til at kunne deltage i udvikling af klubbens tilbud 

 Stærk til at planlægge og kommunikere 

 Er udadvendt og samarbejdsvillig 

 Er struktureret og har en vilje til at udvikle klubben og dens spillere 
 Kan arbejde selvstændigt og give trænerteamet og bestyrelsen modspil og inspiration til den videre 

udvikling 

 Aften- og weekendarbejde må påregnes.  

Den nye klubchef i Hillerød Tennisklub kan forvente et udfordrende job i flotte rammer. Vi er en stor 
tennisklub med over 550 medlemmer med 11 udendørsbaner og hele 6 indendørsbaner samt 2 nye 
padelbaner. Klubben har en aktiv bestyrelse, som arbejder strategisk med at skabe en seriøs tilgang til 
klubbens udvikling, træningstilbud og profilering. 

Ansøgning med relevant dokumentation sendes til bestyrelsesformand Kurt Andersen på mail: 
monakurt@me.com. Kontakt til bestyrelsesformand Kurt Andersen på tlf. 23230846. 

Ansøgningsfristen er 15. august 2019 med forventet tiltrædelse snarest mulig. Al henvendelse om jobbet 
stiles til bestyrelsesformand Kurt Andersen på tlf. 23230846, hverdage mellem kl. 18 – 19. 

 


