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KFUM Tennis søger assisterende træner pr. 1. oktober 2021. 
 
KFUM Tennis søger pr. 1. oktober en træner på fuldtid som assistent for klubbens sports-
chef Thomas Skouboe. 
 
Tennisklubben har været inde i flot udvikling de seneste år og har i dag over 1000 med-
lemmer. Desuden har klubben fået en ny tennishal med to baner. 
 
Kunne du tænke dig at blive en del af et godt og professionelt trænerteam, kan det være 
dig, vi søger. Klubben tilbyder træning hele dagen og hele ugen.  
 
Dit primære arbejdsområde vil være JTS (Junior Tennis Skolen) og STS (Senior Tennis 
Skolen). 
 
KFUM Tennis har pt. et dygtigt trænerteam bestående af i alt 15 timetrænere, ledet af 
klubbens sportschef. 
 
 
Vi forventer af dig at du: 
- er mødestabil og ansvarsfuld. 
- har god erfaring fra en tilsvarende stilling, eventuelt som timetræner 
- har stor ”teknisk viden” om tennis og trænergerningen og kan videreformidle til andre 
- er pædagogisk og glad for at arbejde med både børn, unge og ”voksne” 
-Teamplayer 
- er engageret og villig til at gøre en forskel. 
- gerne må være den ”ildsjæl,” som spillerne kan mærke og have tillid til. 
- bidrager med faglig viden og sparring. 
- arbejder målrettet og systematisk. 
- er villig til at deltage i de nødvendige kurser. 
- er play and stay-kyndig. 
 
Vi kan tilbyde:  
- en udviklende trænerstilling. 
- camps og evt. turneringer i udlandet.  
- et super arbejdsmiljø og gode kollegaer. 
- 2 indendørsbaner og 8 udendørs.  
- sponsorpakke. 
- løbende trænerkursus, både internt og eksternt. 
 
Løn: 
- Efter kvalifikationer 
 
Hvis du mener at være den person, vi søger, så har du nu chancen for at blive en del af 
KFUM Tennis’ succes. Send et par ord om dig selv til Thomas Skouboe, thomas@kfum-
tennis.dk.  
 
I øvrigt er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.kfum-tennis.dk, hvor du 
vil kunne læse mere om klubben. 
 
 
Ansøgningsfrist: 1.juli 
Samtaler:    Ultimo juli 
Opstartsdato:  Hurtigst muligt, senest 1. oktober!


