
 

Sportschef søges til Hillerød Tennis- og Padelklub  

Drømmer du om et job i sportens verden. Så søger Hillerød Tennis- og Padelklub 
en ambitiøs sportschef som kan være med til at omsætte plan til handling. Vi har 

arbejdet på at danne et fundament, som sikrer et behageligt og dejligt klubmiljø 
for alle uanset alder og niveau. Derfor søger HITPK en sportschef, der er klar på 
at fortsætte denne retning sammen med de gode fastansatte medarbejdere og 

bestyrelsen for at skabe en sund klub og på sigt måske kunne bryste sig af den 
bedste klub målt på socialt samvær i DK. Med reference til bestyrelsen skal du 

ud over den overordnede sportslig ledelse, varetage den daglige ledelse for klub-
bens timetrænere. 

Følgende ikke udtømte opgaver indgår i stillingen: 

• Træningsstrategi- og udvikling, da vi ønsker en professionel tilgang til 

træningen lige fra de helt små til seniorniveau. 
• Sæsonplanlægning i samarbejde med trænerteamet og administrator.  
• Rekruttering, udvikling og fastholdelse af trænerteamet. 

• Træning af juniorer, seniorer, pensionister 
• Planlægning/coaching af holdkampe i samarbejde med trænerteamet og 

administrator. 
• Agerer sparringspartner til trænere, relevante udvalg, forældre mv. 
• Intern og ekstern kommunikation i samarbejde med administrator. 

• Ansvar for rammesætning og iværksættelse af diverse events. 
• Administrative opgaver samt medansvar for budget, som løftes i samar-

bejde med klubbens kasserer og bestyrelse. 
• Aften- og weekendarbejde må påregnes. 

Vi forventer, at du som sportschef har nedenstående egenskaber og 

værdier: 

• Er udadvendt, samarbejdsvillig, tillidsskabende og ansvarlig. 
• Har personlig gennemslagskraft samt effektiv, klar og tydelig intern og 

ekstern kommunikation.  

• Stærk til at planlægge, iværksætte og følge op. 
• Kan arbejde selvstændigt og som en del af et team.  

• Er resultatskabende og dedikeret. 
• Ledelseserfaring herunder inkluderende og motiverende ledelsesstil. 
• Tilstrækkelig idrætsfaglig baggrund og erfaring som træner og/eller 

sportschef. Et stort trænernetværk. 

Den nye sportschef kan forvente et udfordrende job i store rammer med løn ef-
ter kvalifikation. Vi er en mellemstor klub med over 650 medlemmer og med 11 

udendørsbaner (samt Centre Court), 6 indendørsbaner (med mulighed for Centre 
Court) samt 2 nye padel baner og endnu 6 pay and play der står klar i 2021 

(dog ikke ejet af HITPK). 

Ansøgning med relevant dokumentation sendes til ansættelsesudvalget, mail: 
job@hitk.dk.                                                                                              
Ansøgningsfristen er 14. juni 2021 med forventet samtale i uge 25. Tiltrædelse 

01.08.21. Henvendelse om jobbet stiles til Træneudvalget på tlf. 31725940 
/20301513 / 40495079. 
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