
Nordstrand Tennisklubb søker Treneransvarlig for 
tennisskolen/Tenniskids                                       
 

Nordstrand Tennisklubb (NTK) søker etter en heltids tennistrener som skal ha det overordnede ansvaret for 
vår tennisskole «Tenniskids». Klubben er i sterk vekst og ønsker å utvide dagens trenerteam med en positiv 
person med engasjement for tennis og som er glad i å jobbe med barn.  

NTK har startet opp et nytt samarbeid med Norges Tennisforbund om å innføre deres nye program 
«Tenniskids». Dette vil bli et av satsningsområdene for klubben, og vi har i den forbindelsen mulighet å tilby 
en spennende stilling for å utvikle klubbens tennisskole.    
 

Arbeidsoppgaver 
• Ansvar for planlegging, evaluering og gjennomføring av klubbens treninger, turneringsoppfølging og 

aktiviteter for Tenniskids (blått, rødt, oransje og grønt nivå).  
• Utvikle og innføre NTFs program for Tenniskids i alle elementer i klubbens program. 
• Delta aktivt i treningsarbeidet på banen på flere nivåer.  
• Kommunikasjon mot foreldre og spillere for de ulike gruppene. 
• Koordinere mot klubbens administrasjon. 

 
 

Kvalifikasjoner 
Vi søker en trener med følgende kvalifikasjoner: 

• Utdannelse – Minimum trener 1-utdannelse i Norge eller tilsvarende fra utlandet. God kjennskap til 
ROGY-systemet er ønskelig. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.  

• Administrasjon - Gode datakunnskaper herunder kunnskaper i Word, Excel, google doc, videoopptak 
etc. 

• Kommunikasjon/språk – Skandinavisk språk påkrevd, samt gode evner til å formulere seg både 
muntlig og skriftlig.  

Den som ansettes må fremvise politiattest, jf. Norges Idrettsforbunds anbefaling om innhenting av 
politiattest for ansatte og frivillige som jobber med barn og unge.  
 
Personlige egenskaper  

• Engasjert og positiv person som er glad i å jobbe med barn.  
• Kan jobbe selvstendig og samtidig bra i team. 
• Initiativrik person som liker å lære nye ting og ønsker å utvikle seg og klubben sammen med oss.  

 

NTK tilbyr 
• 100 % ansettelse med konkurransedyktig lønn (lavere stillingsprosent kan diskuteres etter ønske). 
• Et allsidig trenerteam med ulik spisskompetanse. 
• Trening i arbeidstiden. 
• Et godt arbeidsmiljø med fine anlegg (ny oppusset lokaler og nytt treningsrom). 
• Gode utviklingsmuligheter og tilbud om trenerkurs.  

 

 

 



Om NTK  
NTK er en tradisjonsrik klubb med fine anlegg både inne og ute. Hallen består av fire innendørsbaner med 
hardcourtdekke og servicedel. På uteanlegget disponerer klubben seks grusbaner av tradisjonell type, tre 
minitennisbaner og et klubbhus. NTK disponerer også banekapasitet på Oslo Tennis Arena gjennom sitt 
delvis eierskap.  

Klubben er i vekst og har per i dag ca. 530 medlemmer hvorav ca. 350 medlemmer på kurs. Av dem er det ca. 
200 barn som deltar på kurs i tenniskolen.   

NTK har vært igjennom en administrativ modernisering de seneste årene og klubben har et solid økonomisk 
fundament. Ambisjonen videre er å rekruttere flere medlemmer samt styrke det sportslige tilbudet for både 
bredde og topp. Klubben er lokalisert i et trivelig boligområde i Oslo, 10 minutter utenfor Oslo sentrum (15 
min med offentlig transport).  

Mer info om klubben: www.nordstrandtk.no  

Les gjerne mer om vår strategi HER 

 

Frist for søknad 
Søknader vurderes fortløpende.  
 

Tiltredelse 
4. januar 2020  
 
Søknad 
Det loves full diskresjon for alle søkere. Kort søknad med CV sendes Nordstrand Tennisklubb 
til: post@nordstrandtk.no snarest.  
 
Har du spørsmål om stillingen?  
Ta kontakt med Sophie Thorell (daglig leder), tel: 0047 – 94297033,  
e-post: sophie@nordstrandtk.no.  
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