Klubchef til Hørsholm-Rungsted Tennisklub (HRT)
Hørsholm-Rungsted Tennisklub (HRT) søger en engageret og positiv Klubchef med ansvar for både klubbens
drift, udvikling og overordnede sportslige line.

Jobbet

Som chef i en af Danmarks bedste tennisklubber får du ansvar for det daglige samarbejde med klubbens
medarbejdere og eksterne relationer, drift, økonomi og udvikling og i samarbejde med chef- og
elitetrænerne, at sikre og udvikle den sportslige linje. HRT har de seneste år gennemgået en positiv
udvikling, og den vil vi gerne fastholde.
Stillingen som klubchef indebærer opgaver på følgende hovedområder:
• Administrativt ansvar for klubbens drift og økonomi, herunder vedligehold af bygninger og anlæg
• Ledelse og motivation af træner teamet og det administrative personale
• Bestyrelses- og udvalgsarbejde, herunder tæt samarbejde med HRTs formand
• Kommunikation - internt i klubben såvel som eksternt med andre klubber, relevante organisationer og
myndigheder
• Markedsføring af klubben overfor sponsorer og forhandling af sponsorater
• Sportsligt ansvar i samarbejde med cheftræner, herunder løbende opfølgning på turneringsaktiviteter

Din profil
Klubchefen skal have ledelsesmæssige kompetencer og udvise ledelsesmæssig professionalisme overfor
løsning af de mange forskellige opgaver i en stor tennisklub som HRT. Du har solidt kendskab til og indblik i
Tennis Danmark, gerne erfaring med klubdrift eller lignende og god økonomisk forståelse. Du vægter
samarbejde højt og kommunikerer ubesværet med alle de mange forskellige interessenter, du vil møde i
dette job.
Lønnen vil blive fastsat efter kvalifikationer.
Hvis ovenstående jobbeskrivelse lyder spændende og du mener, at være den helt rette person til at varetage
jobbet som Klubchef i HRT, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.
Ansøgning, som vil blive behandlet fortroligt, stiles til HRTs formand, Finn Jensen, på mail fijen@outlook.dk
som også svarer på eventuelle spørgsmål på tlf. 26482703
Ansøgningsfristen er 1.August 2020 og tiltrædelse efter nærmere aftale.
HRT er en af Danmarks største tennisklubber, der råder over 19 udendørs og 9 indendørs baner. Klubben
har i dag ca. 1.400 medlemmer (juniorer, seniorer og veteraner), 8 fastansatte medarbejdere og over 20
timetrænere.

