
 

 

Ullern Tennisklubb søker hovedtrener til konkurransegruppen 

 

Ullern Tennisklubb er en av Norges ledende tennisklubber med ca 700 medlemmer. 

Klubben ligger idyllisk til på Blokkajordet, i Ullern bydel, ikke langt unna Oslo sentrum. 

Anleggsmessig har UTK fem utebaner hvorav fire er med kunstgrusdekke med svært god 

drenering. Disse glimrende helårsbanene er også under boble i vinterhalvåret. Et 

fremoverlent styre jobber kontinuerlig med utviklingen mot et mer moderne helårsanlegg 

med permanent hall som en langsiktig visjon. 

 

Klubben søker nå en hovedtrener til Team Ullern på fulltid med tiltredelse i løpet av høsten 

2022.  

 

Arbeidsoppgaver 

- Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av konkurransegruppens 

treninger; inkludert hente inn sparring og annen spisskompetanse ved behov 

- Utarbeide årsplaner med turneringsplan og turneringsoppfølging 

- Ansvar for organisering av fysisk trening og fystester 

- Utarbeide individuelle trenings- og turneringsplaner samt oppfølging av 

treningsdagbøker 

- Kommunikasjon med foresatte (til fastsatte tider) 

- Ved behov, delta aktivt i treningsarbeidet på banen på andre nivåer 

- Koordinere arbeidet med klubbens administrasjon og trenerteam 

- Delta i utdannelsen av assistenttrenere 

- Delta på og av og til lede ukentlige trenermøter sammen med daglig leder 

 

Kvalifikasjoner: 

- Utdannelse Trenerutdanning tilsvarende ITF 2 

- Administrasjon Gode datakunnskaper, samt kjennskap til bruk av sosiale medier, 

generelt gode administrative egenskaper 

- Kommunikasjon/språk– Skandinavisk språk ønsket, samt gode evner til å 

formulere seg både muntlig og skriftlig.  

- Erfaring Kjenne til norsk tennis og ha jobbet som trener med ansvar for 

spillerutvikling i annen norsk eller skandinavisk klubb. 

 
Personlige egenskaper: 

- Engasjert og serviceinnstilt 

- Arbeidsom og allsidig 

- Organisert og systematisk  

- Ønsker å utvikle seg og klubben sammen med resten av teamet 

- Kan jobbe selvstendig og samtidig fungere godt i et team 

 



Stillingen innebærer: 

- ca 20-25 timer på banen fast ukentlig 

- Rundt 5-10 timer ukentlig administrasjon som inkluderer koordinering av 

trenerteamets oppgaver og en del foreldrekommunikasjon. 

- 16-24 helg-/helligdager per år 

 

Vi kan tilby: 

- Godt arbeidsmiljø 

- Være en del av et team 

- Klubben er veldrevet og har god økonomi 

- Lønn og pensjonsvilkår på et akseptabelt nivå i Osloregionen 

- Fleksibilitet med tanke på arbeidstider og familiesituasjon 

 

Den som ansettes må kunne fremvise politiattest. 
 

Mer om klubben 

Klubben har ca. 250 spillere i tennisskolen, 50 voksne på tenniskurs og 50 aktive 

konkurransespillere på «Team Ullern» i alderen 10-19 år. Klubbens overordnede 

målsetning er «Tennis for alle» med satsing på både bredde og topp. Vi har et mål om 

vinne titler i aldersbestemte klasser i junior-NM, men ikke på bekostning av bredden. Vi 

har også et stort lagfokus fra ung alder, via rekrutteringslagene og opp til 1. lagene som er 

i elitedivisjon for både damer og herrer. Et annet mål er at lagene skal bestå av spillere 

som vært i klubben så lenge som mulig. 

 

Klubben har daglig leder og fire trenere på heltid. Trenerne har per idag definerte 

ansvarsområder som de også vil kunne fortsette å ha med en hovedtrener i staben. 

 

Klubben ønsker å heve nivået på opplegget rundt våre beste konkurransespillere og 

denne stillingen vil bli en nøkkel for å nå dette målet. Stillingen vil innebære både kvelds- 

og helgearbeid samt en del reising. Samtidig ønsker vi en fleksibilitet og treneren må 

regne med å bidra på timer i tennisskolen.   

 

Ullern Tennis legger vekt på å skape et godt treningsmiljø med høy trivsel og fokus på 

sportslig utvikling i riktig tempo og rekkefølge i stedet for kortsiktige resultatmål. Vi ønsker 

en hovedtrener for konkurransegruppen som forstår og vil bevare disse grunnverdiene og 

som kan jobbe sammen med vårt eksisterende team for å utvikle tennisferdigheter og 

gode holdninger hos våre juniorspillere. Vi har også et tett samarbeid med NTF i forhold til 

spillerutvikling og ønsker å fortsette med det. 

Mer info om klubben her www.ullerntennis.no 

 

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til daglig leder Jesper Bollius, 

post@ullerntennis.no innen 1. september 2022. 

http://www.ullerntennis.no/
mailto:post@ullerntennis.no

