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Hareskov-Værløse Tennisklub søger foreningsorienteret træner 

 

HVT er en 360 graders tennisklub med plads og tilbud til alle medlemskategorier. Hver 

sæson arrangeres træning for mere end 100 juniorer, 1 og 2 hold samt en masse 

træningstilbud til alle voksne motionister. 

Derfor er der brug for en alsidig træner der kan træne og udvikle spillere på mange 

forskellige niveauer såvel som aldersgrupper.  

Klubben er velfungerende med en aktiv bestyrelse, en klubmanager, fuldtidsansatte og en 

stor gruppe hjælpetrænere. Vi vil gerne være en moderne og attraktiv tennisklub der kan 

tilbyde træning på alle niveauer med stor kvalitet.    

Træneren skal i samarbejde med klubmanager, cheftræner og øvrige trænere planlægge 

og afvikle træning, skole-/FFO-tennis, camps, træningslejre mv. for alle medlems- og 

målgrupper. 

Træneren vil indgå i samarbejde med klubbens frivillige, timetrænere og i særdeleshed 

klubmanager og cheftræner med henblik på fortsat udvikling af klubbens sportslige 

ambitioner, samt udvikling af HVT’s stærke profil vedrørende fællesskabet. 

Ud over træningsaktiviteter vil du skulle deltage og bidrage til planlægning og afviklingen af 

klubbens større aktiviteter, f.eks. Tennissportens Dag, turneringer og 

sponsorarrangementer. 

 

Vi søger en træner hvor:  

 Entusiasmen og glæden er vigtigere end mange års trænererfaring. Der er opdateret 

på teknik, pædagogik, mentalt, taktik etc.  

 

 brænder for et stærkt forenings- og klubliv og er klar til at gå ”den ekstra mil” for 

fællesskabet også på skæve tidspunkter, dvs. aftener og weekender 

 

 kan arbejde i teams og selvstændigt, men altid med fokus på faglighed, grundighed 

og kvalitet 

 

 der gerne har erfaring med turneringstennis, enten som tidligere spiller eller fra 

trænergerningen 

 

 er åben og kommunikativ 
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Vi tilbyder 

 

Et spændende og udfordrende job i et stærkt foreningsmiljø, hvor frivillige og ansatte 

arbejder tæt sammen om at skabe de bedste rammer og aktiviteter for klubbens 

medlemmer. Desuden får du mulighed for at arbejde i et godt trænermiljø, hvor du også kan 

udvikle dig som tennistræner.  

 

 

Tiltrædelse, information og ansøgning 

Denne rette kandidat er vigtigere end hurtig tiltrædelse. Du er velkommen til at kontakte 

klubmanager Kristian Grøn på klubmanager@hvt.dk for yderligere information. 

Ansøgningen og CV bedes fremsendt per e-mail til klubmanager@hvt.dk og 

formand@hvt.dk. Samtaler afholdes i takt med modtagelsen af ansøgninger. 

 

Hareskov-Værløse Tennisklub (HVT) er stiftet i 1924 og er hjemhørende i sportsglade Furesø Kommune. HVT har 800 

tennisentusiastiske medlemmer, 3 fuldtidsansatte, 11 fantastiske grusbaner, 1 kunststofbane og 3 indendørsbaner. 

HVT har fokus på at bevare tennissporten åben og tilgængelig for alle uanset ambitioner, niveau og baggrund.  

 

HVT er tennisklubben for alle. 
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