Spændende fuldtidstræner stilling ledig i en af Danmarks
største tennisklubber
Brænder du for at udvikle helt unge tennisjuniorer og have en vigtig “vicesherif” rolle i den
daglige drift af vores Tennisskole med ca. 200 børn, så læs endelig videre.
Vi søger en motiveret kollega til at blive en del af et allerede stærkt trænerteam i HRT. Vi har både
historik for, og ambitioner om, at ligge i toppen af dansk junior og senior tennis. Din rolle er vigtig til at
understøtte vores ambitioner og du bliver således ansvarlig for vores U8 spillere, som er dem vi skal
bygge fremtidens spillere af. Den anden væsentlige rolle i stillingen er, at du i den grad skal støtte op
om driften i vores juniorafdeling.
Vi tilbyder en fuldtidsstilling i en yderst livlig klub med ambitioner og en stærk kultur. I HRT, som har
en international karakter med flere udenlandske trænere, har vi løbende en masse spændende
aktiviteter, turneringer, camps, udlandsture samt træning på alle niveauer og vi arbejder for at vores
medlemmer får nogle gode tennis oplevelser.
Vi er i gang med at videreudvikle vores klub og den rigtige person til denne stilling vil have mulighed
for at sætte sit eget præg på vores spændende rejse mod at gøre HRT til Danmarks bedste
tennisklub samt at udvikle sig i jobbet.
Arbejdsområderne
●

Dit primære arbejdsområde er inden for tennisskolen, hvor langt de fleste af dine opgaver
kommer til ligge, men du vil også skulle supplere dine banetimer op med at hjælpe på
voksentræningen. Dette indebærer i alt ca. 25-30 banetimer om ugen
● Du får ansvaret for at udvikle vores U8’ere i samarbejde med vores udviklingsansvarlige
● På tennisskolen vil du have vicesherif rollen i den daglige drift. Sammen med den ansvarlige
for tennisskolen skal du medvirke i planlægning af træningen, sikring af bemanding af
timetrænere samt udvikling af disse
● Medvirkende til at skabe bindeled mellem almindelig træning og konkret kamptræning og
dermed medvirke til at kulturen på dette område ændre sig for vores juniorer
● Ansvarlig for juniortræning om søndagen
● Planlægning og afholdelse af events, camps og workshops o.lign.
● Du vil få ansvaret for en række juniorhold og det betyder bl.a. at du lejlighedsvis skal ud og
følge spillerne ved turneringer og holdkampe
● Indenfor administration, så skal du sikre passende kommunikation (primært emails) med
diverse kundegrupper som fx forældre til juniorerne. Du vil desuden skulle bruge dine
administrative- samt IT kompetencer i andre dag til dag opgaver som fx at udarbejde
træningsskemaer og deltage i en række spændende projekter

Vi forventer at vores nye træner
●
●
●

Har som minimum nogle års trænererfaring
Er uddannet træner eller kan dokumentere relevant erfaring og resultater som træner
Har kompetencer til, og erfaring med “tennisadministration” og tilhørende IT systemer

●
●
●
●
●
●

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 kommunikere 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
Har lyst til og 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 ansvarlig for
juniortræningen Michael Rasmussen på michael@hrt-tennis.dk, telefon + 45 50 51 96 74. 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.

