
HØRSHOLM RUNGSTED TENNISKLUB  
SØGER FULDTIDSTRÆNER  

Hørsholm Rungsted Tennisklub blev grundlagt i 1900, og er med sine knap 1400 medlemmer og 
120 år på bagen en af Danmarks største og ældste klubber. Vi er en seriøs klub, der lægger vægt på 
eliten såvel som på bredden. Klubben har 19 udendørsbaner og 9 indendørsbaner. Se venligst 
hjemmesiden www.hrt-tennis.dk for yderligere oplysninger om klubben.  

Stillingens omfang  
HRT har i øjeblikket en sund og voksende ungdomsafdeling på over 450 juniorer + 300 seniorer, 
som tilbydes træning på alle tider af døgnet - året rundt. Vi søger derfor en frisk person som 
fuldtidstræner, der kan indgå i trænerteamet og være træner på de forskellige aldersgrupper. 

Som træner i HRT vil du være med til at præge, udvikle og forny vores træningstilbud. Du behøver 
ikke spille drømmetennis, men du skal være villig til at gå forrest og sikre høj kvalitet i træningen 
på banen for vores medlemmer. Der er ofte fuld fart på, så du skal kunne bevare overblikket og 
samtidig kunne holde mange bolde i luften.  

Vi forventer at følgende ansvar er under fuldtidstræner 
• Planlægge og afholde junior- og seniortræning i samarbejde med resten af trænerteamet 
• Planlægge og afholde diverse træningscamps og interne turneringer  
• Finde mulige nye talenter og være med til at udvikle dem til at blive turneringsjuniorer  
• Tage initiativer til sociale arrangementer på og udenfor banen.  

Du kan til gengæld forvente 
• Gode faciliteter, godt arbejdsmiljø, dygtige og underholdende kollegaer  
• Løbende uddannelse  
• Fuldtidsstilling 37 timer. (ca. 24-26 banetimer pr.uge)  
• Løn efter kvalifikationer 

Vi forventer  
• Relevant træneruddannelse og -erfaring.  
• Du er ambitiøs og brænder for tennis.  
• Du er udadvendt med lyst til undervisning af børn og voksne.  
• Gode organisatoriske evner. 

Ansøgning og CV sendes til HRT Tennis V/ Formand Finn Jensen  
Stadion Alle 9, 2960 Rungsted Kyst   
Email: info@hrt-tennis.dk og fijen@outlook.dk  

Tidsfrister  
• Ansøgning modtages snarest muligt.  
• Samtaler afholdes løbende  
• Opstartsdato forventes omkring: Snarest muligt  

Hvis du ønsker mere information om klubben og stillingen kan du kontakte  
Steen Højlo på steen@hojlo.dk eller telefon 26702696. 


