
ESPERGÆRDE TENNISKLUB SØGER EN NY CHEFTRÆNER

Espergærde Tennisklub har ca. 400 medlemmer, hvoraf 120 er juniorer. Vores mål-
sætning er at skabe en social tennisklub, hvor leg, glæde og udvikling er i fokus, 
fremfor ranglister og turneringssejre. Klubben råder over 8 flotte grusbaner og 2 
indendørsbaner samt et trænerteam bestående af 5-6 unge assistenttrænere og én 
professionel træner, som er tilknyttet klubben på deltid. 
Vi har rigtig mange forskellige hold kørende. Helt fra introduktionshold for mindre 
skolebørn, træning for juniorer, seniorer og motionisthold, som kræver et vist spænd 
i forskellige træningsmetoder og tilgange til de forskellige aldre og niveauer.
Vi søger en profil, som brænder for at give børn og unge en god og sjov introdukti-
on til tennis, men som også kan vise voksne spillere, at de kan udvikle deres tennis 
hele livet. Stillingen er på 37 timer, hvoraf ca. 25 timer vil være på tennisbanen.

 
Vi mener, at du som minimum bør:

• elske tennis
• være et socialt samlingspunkt – udadvendt med positiv energi
• besidde en solid tennisfaglighed
• have gode pædagogiske og kommunikative evner
• have gode administrative evner

Vi ser dog også gerne at du:

• er proaktiv
• er klubbens positive ansigt udadtil og byder velkommen til nye spillere gennem 

vores forskellige ”intro-ordninger”
• tager initiativ til at arrangerer og gennemfører sociale aktiviteter i samarbejde 

med klubbens forskellige udvalg
• en nem tilgang til brug af it. F.eks. Memberlink som er vores adm. system
• formår at vejlede og udvikle klubbens unge trænere
• deltager løbende i møder med bestyrelsen efter behov

Vi tilbyder:

• et rigtigt godt klubmiljø - med motiverede spillere og engagerede forældre
• en aktiv positiv bestyrelse der repræsenterer alle klubbens medllemmer
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• gode tennismæssige faciliteter med 8 udendørsbaner og 2 indendørsbaner 
• løn efter kvalifikationer
 
Vi søger en person, der kan tiltræde snarest. Vi vil løbende vurdere de indkomne 
ansøgninger og vil indkalde løbende til samtale.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til formanden:
Christoffer Sodemann på christoffersodemann@gmail.com
eller på mobil 4250 3962. 
Send dit cv samt en kort motiveret ansøgning til ovenstående.


