
 

Dansk Tennis Forbund søger ny juniorlandstræner 
 
Kan du skabe et godt udviklingsmiljø, uddanne spillere i at rejse med deres tennis, holde 
god og kontinuerlig kontakt med mange spillere, forældre og trænere og bidrage til den 
enkelte spillers udvikling via samlinger og aktiviteter, der støtter op om den daglige træning i 
klubberne? 

Så er du måske vores nye juniorlandstræner i Dansk Tennis Forbund. 

Vores nye juniorlandstræner skal primært varetage området omkring U10-, U12,- og 
U14-spillerne og skal i så høj grad som muligt deltage aktivt i tennislivet Danmark med en 
base i Idrættens Hus i Brøndby. Her skal der afholdes samlinger, afholdes besøg i 
klubberne, observeres ved diverse turneringer, arrangeres rejser og ageres rejsetræner ved 
mesterskaber og andre DTF-ture. 

Derudover skal du have lyst til at bidrage på det øvrige elite og talentområde samt på andre 
områder i Dansk Tennis Forbund. Det kan eksempelvis være som instruktør på 
træneruddannelsen ved et mindre antal årlige kurser. 

Det er vigtigt, at du har holdninger til udviklingen af hele elite og talentområdet og af dansk 
tennis generelt, og at du tør stå ved disse. 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med vores sportschef, som er ansvarlig for hele det 
sportslige område. 

Kort fortalt skal du kunne lide at være på farten, da vi ønsker at komme så meget ud til 
spillere og klubber som overhovedet muligt. 

Men du skal også have stor appetit på efterfølgende at følge op på den enkelte spiller, 
ligesom du skal kunne strukturere den langsigtede planlægning af aktiviteterne og 
udviklingen af området. 

Lidt om dig: 

● Du har indgående kendskab til dansk tennis og international juniortennis. 
● Du trives i en opsøgende og udadvendt funktion. 
● Du kan inspirere, men er samtidig stærk i opfølgningen. 
● Du har stærke kompetencer og holdninger til trænings- og rejsemiljøer. 

 



 
● Du er en god holdspiller, der brænder for at bidrage til at skabe gode resultater. 
● De primære arbejdsopgaver vil b.la. være: 
● Rejser til mesterskaber, TE- og ITF-turneringer. 
● Besøg i klubberne. 
● Planlægning af og afholdelse af samlinger for U10, U12 og U14 
● Være med ved diverse nationale og internationale turneringer i Danmark. 
● Bidrage til arbejdet på det samlede elite og talentområde. 

Aften- og weekendarbejde vil forekomme, ligesom et større antal rejseuger vil være et krav i 
stillingen. 

Stillingen er en fuldtidsstilling, og ansøgningsfristen er den 09. februar 2020. Ansøgningen 
sendes til E-mail: sh@tennis.dk. Du bedes i mailen (ikke i ansøgningen) angive dine 
lønforventninger til stillingen. 

Der afholdes samtaler mandag den 17. februar. Der afholdes eventuelle 2.runde samtaler i 
uge 9. 

Forventet tiltræden den 1.april 2020 eller hurtigst muligt herefter. Spørgsmål til stillingen kan 
rettes til sportschef Jens Anker Andersen på Jaa@tennis.dk eller telefon: +45 20 14 13 51 
eller til direktør Emil Bødker på E-mail: EB@tennis.dk eller på telefon +45 51 90 86 01. 

 


