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Er du vår nye daglig leder/trener? 
 
Nå har vi en spennende stilling ledig hos oss i Moss Tennisklubb. Stillingen kombinerer daglig ledelse og 
trenerarbeid. Moss Tennisklubb er en hyggelig og tradisjonsrik klubb i en spennende utvikling. Med vår tennisskole, 
rekrutt- og konkurransegrupper har vi  trening på  alle nivåer og aldre. Vi har en fast ansatt erfaren trener og flere 
hjelpetrenere. I stillingen som daglig leder vil du lede trenerne, og i trenerdelen av stillingen vil du inngå som del av 
trenertilbudet til klubben. Som daglig leder samarbeider du med styret og med frivillige i sportslige og sosiale 
aktiviteter. Vi håper dette høres spennende ut, og vi gleder oss til å høre fra deg! 
 
Arbeidsoppgaver:  
Daglig leder: 

• Administrative oppgaver: medlemsadministrasjon, baneleie og økonomioppfølging, vedlikehold av 
hjemmeside og sosiale medier 

• Drifte klubbens tennisshop 



• Planlegge og gjennomføre tenniskurs, sportslige og sosiale arrangementer og sponsoraktiviteter 

• Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsarbeid i alle aldere og sportslige nivåer men særlig rettet 
mot barn og ungdom   

• Kommunikasjon med foreldre og spillere i treningsgrupper 

• Personalansvar for fast ansatte og hjelpetrenere. 

• Kommunikasjon og samarbeid med styret samt delta på styremøter 

• Samarbeide med frivillige i klubbens aktiviteter 

• Hovedansvar for ivaretakelse av klubbhus og baner 

• Fremme saker til styrebehandling 
  
 
Trener: 

• Organisere trenerteamet og klubbens tilbud 

• Være aktiv trener for spillere i alle aldre 

• Bistå hovedtrener i spillerutvikling og planlegging av treningsarbeidet 
 
  
 
Vi ser etter en person med: 
 

• Administrativ kompetanse/erfaring fra klubbadministrasjon 

• Idrettsutdannelse og gjerne erfaring med barneidrett. 

• Tidligere aktiv tennisspiller og/eller tennistrenerutdannelse. 

• Selvstendig, serviceinnstilt og løsningsorientert ledertype 
 

• Engasjert og liker å jobbe med barn og voksne 

• Liker å planlegge og gjennomføre arrangement og drive med rekrutteringsarbeid 

• Driv for å utvikle klubben videre 

• Bruker skandinavisk språk muntlig og skriftlig 

• Tilpasningsdyktig og fleksibel, også i forhold til kvelds-, og noe helgearbeid (i bytte mot avspasering). 
 
 
Hva tilbyr Moss Tennisklubb tilby deg ?  
 

• En kombinert stilling som daglig leder og tennistrener 

• En hyggelig og veldrevet klubb med topp og bredde 

• Veiledning og støtte fra velfungerende styre 

• Svært gode utviklingsmuligheter både som trener og administrativ leder 

• Et trivelig arbeidsmiljø hvor du vil møte mange hyggelige og glade tennisspillere. 

• Vi har et fint anlegg på Jeløya i Moss: hall med tre hard court innebaner, to grusbaner og klubbhus. 

• I dag har vi 350 medlemmer og 180 deltar på kurs. Vi har ambisjon om å utvikle klubben videre og er 
veldig positive til initiativ og utvikling som fremmer dette. 

• Fast årslønn med pensjon og forsikringsordninger. 

• Bistå i å finne bosted. 
 
Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe 
 
Vi gleder oss til å motta din søknad med bakgrunn, motivasjon og referanser! 
 
 
Om arbeidsgiveren 
Moss Tennisklubb er for alle og tilbudet er av høy kvalitet, enten man er på elitenivå eller spiller for moro skyld. 
Klubben er tuftet på frivillig arbeid og dugnadsånd. Nye medlemmer er velkomne til et miljø der åpenhet og dialog 



er høyt prioritert. Klubben har cirka 350 medlemmer og er den ledende tennisklubben i Østfold. Det er flere enn 80 
barn og unge i fast trening. Tennisskolen drives etter Play & Stay-Konseptet og vi har undervisning for voksne. Vårt 
anlegg består av 2 utebaner (grus), 3 innebaner og fullt utstyrt klubbhus med alle fasiliteter. 
Opp gjennom tidene har klubben kapret mer enn 50 NM-titler i aldersbestemte klasser. Klubben har i flere tiår hatt 
sunn økonomi. 
Nett: www.mosstennis.no 
Facebook: https://www.facebook.com/mosstennisklubb/ 
 
Sted 

Jederveien 67, 1512 Moss, Norge 
 
Kontakt 

Carsten Rosskamp, Styreleder Moss Tennisklubb 
Carsten.rosskamp@gmail.com, +47 915 43 817 
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