TRÆNERE SØGES TIL ØRESUND TENNIS og PADEL
Øresund Tennis er forholdsvis nyt og meget ambitiøst samarbejde mellem Humlebæk og
Nivå-Kokkedal Tennisklubber, som sidste år blev til tennis- og padeltennisklubber. Vi har meget stor
medlemsfremgang samt sportslig fremgang med 2 førstehold i 1. division og en lang række juniorer,
som spiller mere og mere turneringstennis. Og vi står foran opførelse af flere padeltennisbaner samt
helårsgrusbaner.
Øresund Tennis bygger på sunde værdier, som giver plads til alle og prioriterer bredden. Vi har stor
og bred frivillighed og rigtig mange sociale arrangementer for alle. Samtidig har vi sportslige
ambitioner for 1. holdene og juniorerne. Vi havde sidste år for første gang et DH hold for juniorer (u
10 orange), hvilket vi også har i 2021 og ønsker at have løbende fremover i mange årgange startende
med de yngste.
Vi har ansat administration og 4 fuldtidstrænere, hvoraf en nu stopper for at studere til
fysioterapeut. Samtidig skal vi udvide omfanget af træning, både med flere træningstilbud til alle
medlemsgrupper og mere intens træning til de bedste.
Vi søger derfor nu flere trænere til fuldtid og/eller deltid.
Vi lægger stor vægt på de personlige kvalifikationer, og at vores kommende trænere vil indgå på en
god måde i samarbejde med vores nuværende trænerteam, som også vil deltage i
ansættelsessamtaler. Vi lægger ikke så meget vægt på jeres baggrund, men på at, at I
•
•
•

har engagement og drive,
er dygtige trænere og tennisspillere, og
passer godt ind med de øvrige trænere og klubben i øvrigt.

Opgaver og ansvarsområder aftales ud fra interesser, og hvilke opgaver det øvrige team har. For alle
forventes, at man evner at træne både tennisskole og turnering/elite.
Vi tilbyder gode løn og ansættelsesforhold samt en helt fantastisk klub/samarbejde at arbejde i.
Ansøgning med relevant dokumentation sendes til bestyrelsesformand Lars Gulmann på mail:
formand@oresundtennis.dk. Skriv om du ønsker at arbejde fuldtid eller på deltid. Du kan også ringe
til Lars og høre mere om Øresund Tennis og Padel samt om stillingen på 6120 8758 eller kontakte
Farzad Sadeghi på tlf. 5364 4224.
Vi har ikke ansøgningsfrist, men holder samtaler løbende. Men venter også gerne på de helt rette
personer, som kan gøres os endnu bedre. Tiltrædelse snarest mulig/efter nærmere aftale.
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