
 

  

 

Stillingsopslag – Tennistræner 

Deltid – Randers Tennisklub  

 

 

 

 

Tennistræner – deltid – Randers Tennisklub  

Har du lyst til at være tennistræner med ansvar for at skabe den perfekte modtagelse og velkomst af 

nye medlemmer? Har du lyst til i samarbejde med vores ungdomsudvalg at skabe nogle forrygende 

events henover året for vores juniorer (og familier)? Så skal du læse videre! 😊  

 

Hvem er du? 

- Du er god til at danne relationer og samarbejde både med børn og voksne 

- Du er god til at lære fra dig på en sjov, udfordrende og hyggelig måde 

- Du spiller tennis på minimum ”øvet niveau” 

- Du kan levere og præstere på banen samtidig med at du skaber en god stemning 

Dine primære arbejdsopgaver bliver:  

- Ansvarlig træner for begynder- og letøvede hold – børn (5-10 årige), junior (11-18 årige) og 

senior 

- Ansvarlig for at udarbejde træningsplan forud for henholdsvis udendørs- samt 

indendørssæsonen (i samarbejde med klubbens cheftræner) 

- Tovholder og ansvarlig træner for events i samarbejde med udvalgte skoler i nærområdet 

- Tovholder og ansvarlig træner for sommercamp (skolernes sommerferie) og events i 

juniorafdelingen i samarbejde med vort ungdomsudvalg – det kan være julearrangement, 

grillhygge om sommeren, overnatningsarrangement og andre tiltag som du sammen med 

vort ungdomsudvalg har lyst til at lave 

- Arrangementer, camps og andre events kan både foregå i weekends samt i skolernes 

ferieuger – men aftales i dialog mellem ungdomsudvalget og dig  

- Modtagelse af nye medlemmer – registrering af medlemmer (indmeldelse), ajourføre 

træningsplan  

- Deltage i 2-3 årlige forældremøder for primært nye forældre  
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Hvad forventer vi af dig?  

- Lyst til at gøre en forskel i Randers Tennisklub de kommende år 

- Lyst til at være kulturskaber og kulturbærer i Randers Tennisklub 

- Lyst til at give såvel børn som voksne den perfekte modtagelse og velkomst i Randers 

Tennisklub  

- Har påbegyndt tennistræner uddannelsen – dit teoretiske niveau er ikke afgørende – men dit 

engagement er vitalt 

- Administrative egenskaber – og lyst til at sikre god drift af indmeldelser, forældremøder, 

events, camps og andre tiltag  

- Loyal, pligtopfyldende og med tennis i blodet 😊  

 

Normering, tiltrædelse og aflønning: 

Stillingen er normeret til 12 timer pr. uge i alle undervisningsuger (ca. 42 uger pr. sæson) – men med 

sæsonudsving. Således vil der være tale om 14-15 timer i udendørssæsonen og færre timer i 

indendørssæsonen. Som udgangspunkt har du 6-8 banetimer om ugen (fordelt på 2 dage), alt efter 

behov i træningsplan samt muligheder ift. vores banekapacitet (indendørs). Med andre ord har du 4-

6 timer pr. uge til administration, møder, events, camps og andet.  

Tiltrædelse snarest muligt – men senest pr. den 15. september 2019.  

Løn efter kvalifikationer.  

Hvad gør du nu?  

Kontakt formand Lars Elkjær på mobil 21 31 31 00, hvis du vil høre mere om stillingen – og send 

gerne en kort ansøgning til le@tennis.dk ligeledes.  

Vi ser frem til at samarbejde med dig!  

Bestyrelsen, Randers Tennisklub 

 

Lidt om Randers Tennisklub:  

Vi er en større jysk klub med ca. 450 medlemmer.  

8 udendørs baner, heraf 2 kunstgræs. 2 indendørs baner. 1 Padel bane.  

Vi er Talentmiljø i regi af Dansk Tennis Forbund og Team Danmarks satsningsidrætsgren i regi af 

Randers Talent og Elite (Randers Kommune).  
Vi har en målsætning om at løfte klubbens medlemstal, så vi kommer over 500 medlemmer.  

I 2020 fylder Randers Tennisklub 125 år.  

Klubbens øvrige trænerstab består af Alexander Eric Dheka (cheftræner med ansvar for 
Talent/eliteområdet) og Niels Rokkjær (klubtræner med ansvar for senior motion, baner, klubhus).  
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