
 

 

Cheftræner, fuldtid i SIF-tennis 

SIF-tennis søger en engageret og bredt favnende fuldtidstræner M/K, som brænder for at skabe glæde 

ved tennis for alle aldre og niveauer, og som kan lede klubbens team af trænere. 

KLUBBEN 
SIF-tennis er en del af Skovshoved Idrætsforening. Tennisafdelingen har ca 800 medlemmer og 3 fuldtids 

trænerstillinger. Vi tilbyder træning og aktiviteter til såvel elite som juniorer og voksne motionister. Vi 

råder over 3 indendørs baner og 6 udendørs grusbaner samlet i Skovshoved. Derudover har vi SIF-

fællesskabet kontor, restaurant, mm. Vi er en klub med en stor lokal forankring, men også et ønske om 

at forny og udvikle. 

Klubbens overordnede målsætning er at skabe et stærkt fællesskab, hvor så mange som muligt har 

glæde af tennis så længe som muligt. 

CHEFTRÆNERENS JOBFUNKTIONER 
- Tilrettelæggelse og administration af klubbens træning, camps, sociale aktiviteter mm i samarbejde 

med de øvrige trænere og tennisudvalget. SIF’s kontor forestår regnskabsfunktionen. 

- Daglig ledelse af trænerstaben. 

- Rekruttering og udvikling af hjælpetrænere og junior-assistenter. 

- Træning af elite/talenter med fokus på udvikling af turneringsspillere. 

- Support og coach primært til klubbens yngre turneringsspillere. 

- Iværksætte aktiviteter for hele tennisafdelingen, herunder sommer-camps. 

- Inspirere til og deltage i klubbens udvikling i samspil med Tennisudvalget. 

DEN IDELLE ANSØGER 
- Favner og interesserer sig for alle aldersgrupper og niveauer. 

- Er en energisk og motiverende teamleder. 

- Behersker både det teknisk sportslige, coachrollen og nødvendig administration. 

- Har en systematisk tilgang til både sportslig udvikling og daglig drift af klubben. 

- Har minimum bestået DTF’s uddannelse som ”tenniscoach”. 

- Har indgående kendskab til ”Play and Stay” konceptet. 

PRAKTISKE FORHOLD 
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer fordelt på banetimer, ledelse, administration, coaching, deltagelse i 

møder med Tennisudvalget m.m. Den nærmere fordeling af timerne aftales med Tennisudvalget. 

Cheftræneren refererer til Tennisudvalget. 

VI TILBYDER 
- Fuldtidsjob med store frihedsgrader og selvstændigt ansvar i et engageret miljø. 

- Velordnede rammer i en idrætsforening med sund økonomi. 

ANSØGNING 
Henvendelse asap til udvalgsformand Janne Rützou, mail: rutzou@rutzou.dk  tlf: 28 45 66 71. 
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