
Spændende fuldtidstræner stilling ledig i en af Danmarks bedste tennisklubber

Vi leder efter en træner m/k til at blive en del af et allerede stærkt trænerteam i HRT, hvor en af vores
vigtigste funktioner som klub er, at kunne tilbyde og afholde engageret og kvalificeret træning til alle
vores medlemmer.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i en yderst livlig klub med ambitioner og en stærk kultur. I HRT har vi
løbende en masse spændende aktiviteter, turneringer, camps og Drop in tennis, åben bane, træning
på alle niveauer og vi arbejder for at vores medlemmer får nogle gode tennis oplevelser.

Vi søger en åben og engageret person, som er team player og klar til at gøre en forskel på banerne
over for medlemmerne samt internt overfor teamet med alle de spændende arbejdsopgaver vi står
overfor.

Arbejdsområderne

● Du kommer til at arbejde bredt inden for børne-, ungdoms- og voksentennis og således have
lyst til at træne spillere på alle niveauer. Dette indebærer op til 30 banetimer om ugen

● Du vil arbejde med individuel træning af spillere samt træning af grupper og du kommer til at
deltage og være ansvarlig for events, camps og workshops o.lign.

● I HRT får du mulighed for at følge de enkelte spillere og være med til at sikre deres udvikling
hen imod at blive en bedre tennisspiller

● I samarbejde med cheftræneren kan du selv få indflydelse på div. øvrige opgaver, som fx med
til at planlægge og konceptualisere de aktiviteter vi har i klubben

● Ved turneringer vil du også spille en vigtig rolle i at supportere dine træner kolleger
● Timerne fordeles på morgen, eftermiddage og aftener på hverdage samt lørdage og søndage

Vi forventer at vores nye træner

● Har trænererfaring og har arbejdet med alle eller flere segmenter fx juniorer, teams og voksne
● Har gennemgået træneruddannelse eller kan dokumentere relevant erfaring og resultater som

træner
● Er team player og vil indgå med åbenhed og engagement i det stærke trænerteam, som der

allerede er i klubben
● Er god til at begejstre dem du træner, så de synes, det er sjovt med tennis
● Er god til at kommunikerer på en positiv måde med både medlemmerne og kolleger
● Er serviceminded samt har en god pædagogisk færdighed, som kommer tydeligt til udtryk i din

måde at håndtere medlemmerne på
● Kan tage initiativ til sociale arrangementer på/udenfor banen
● Har en drivkraft og ønsker at bidrage til en positiv udvikling af HRT

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende job i en tennisklub med nogle af Danmarks bedste faciliteter, en udbygget
træningsstruktur for alle medlemsgrupper og ikke mindst en mulighed for at sætte dit eget præg på
den fremadrettet udvikling i klubben.



Hvis du vil vide mere om stillingen og klubben er du meget velkommen til at kontakte Cheftræner
Mervana Jugic-Salkic på mervana@hrt-tennis.dk eller på telefon + 45 22 37 73 48. Vi vil løbende
vurdere de indkomne ansøgninger og indkalde til samtaler.

HRT er en af Danmarks største tennisklubber med ca. 1400 medlemmer. Vi har to indendørs haller og 19 udendørsbaner. Vi
har en uformelt tone og engageret trænerteam og en række ansatte i klubben, som alle gør deres bedste for at gøre
Hørsholm Rungsted Tennisklub til den bedste tennisklub i Danmark.
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