
 

 

AMBTIØSE TRÆNERE SØGES TIL ØRESUND TENNIS og PADEL 
 

Vi søger de bedste og mest engagerede 

Både fuld tid og deltid  

Vi en klub med et stærkt fællesskab - i fremgang med store ambitioner om mere 

 

Om os 

Øresund Tennis og Padel er i fremgang. Vi er på få år vokset fra 500 medlemmer til nu 800 

medlemmer, og vores førstehold har spillet sig op fra serie 7 til 1. division på både herre- og 

damesiden. Vi har en lang række juniorer, som spiller mere og mere turneringstennis. Om 4 måneder 

står 2 spritnye padelbaner samt 2 ekstra helårsgrusbaner klar. Og vi har store ambitioner om fortsat 

udvikling.  

ØT bygger på sunde værdier, som giver plads til alle. Fair play og alle medlemsgrupper er vigtige og 

skal prioriteres. Vi har stor og bred frivillighed og rigtig mange sociale arrangementer for alle.  

Vi skal udvide omfanget af træning, både med flere træningstilbud til alle medlemsgrupper og mere 

intens træning til de bedste, som skal udvikle sig yderligere og blande sig i toppen af dansk tennis.   

 

Om vores nye trænere 

Vores nye trænere er dedikerede, dygtige og lægger foruden kvalitet på banen vægt på fællesskabet i 

klubben. Vi lægger ikke så meget vægt på jeres baggrund, men på at, at I  

• har engagement og drive,  

• er dygtige trænere, og 

• passer godt ind med de øvrige trænere og klubben i øvrigt. 

Har en eller flere af vores nye trænere spillemæssigt niveau til at spille med på vores 1. hold vil vi 

være glade for det, men det er ingen betingelse for at søge. Vores nye trænere kan ansættes til 

forholdsvis få timer, mange timer og på fuld tid. 

 

Om at arbejde i ØT 

Vores trænere, frivillige og bestyrelse har en fantastisk hverdag med begejstring, godt samarbejde og 

brændende ønske om at udvikle klubben. Vi har en flad struktur, hvor alle får og tager ansvar.  

 

Vi er p.t. to fuldtidsansatte trænere, men skal være flere. De nye træneres opgaver og 

ansvarsområder aftales ud fra interesser, og hvilke opgaver det øvrige team har. Vi tilbyder gode løn 

og ansættelsesforhold og en helt fantastisk klub at arbejde i. 

 

Mere info og ansøgning 

Hvis du vil vide mere: kontakt bestyrelsesformand Lars Gulmann på telefon +45 6120 8758 eller 

cheftræner Farzad Sadeghi på +45 5364 4224. 

Ansøgning sendes til formand@oresundtennis.dk. Vi har ikke ansøgningsfrist, men holder samtaler 

løbende og ansætter, når vi finder rette match. Tiltrædelse efter nærmere aftale. 

 

22. december 2021 / Bestyrelsen  

__________________________________________________________________________________
Øresund Tennis ligger idyllisk ud til vandet ved Humlebæk lige syd for Helsingør. 

Se mere på www.oresundtennis.dk og https://www.facebook.com/oresundtennis  

mailto:formand@oresundtennis.dk
http://www.oresundtennis.dk/
https://www.facebook.com/oresundtennis

