
 

Om Tennis Club Odense  
TCO er en klub af nationalt format med 12 udendørsbaner og 6 indendørsbaner. Der er alle typer af 
medlemmer, klubben har flere hold i forskellige rækker. Klubben har flere arbejdsgrupper, dels 
bestyrelsesmedlemmer er tilknyttet som kontaktpersoner / facilitatorer.  
 
På træner siden har TCO har et stærkt trænerteam bestående af: K1-K4 trænere, veluddannede 
diplomtrænere, trænere med international erfaring samt professionelle WTA spillere.  
Klubben har mange samarbejdspartnere herunder Odense Kommune, Fyns Tennis Union, 
Boldklubben Marienlyst samt andre klubber. 

Cheftræner søges til Tennis Club Odense 
 

En stilling som cheftræner i Tennis Club Odense er og søges besat snarest muligt.  
 
Hvis du har masser af energi, interessen og kompetencerne til at gøre en forskel og har du 
evnerne til at bringe TCO i toppen af dansk tennis, så er dette et job for dig.  
 
 
Cheftrænerens ansvarsområder er at: 
 

- lægge strategi for klubbens træningsaktiviteter 
- fastlægge retningslinier for og sikre det sportslige niveau og kvalitet i træningen 

på alle niveauer, herunder såvel teknisk, taktisk, fysisk og mentalt 
- fungere som træner og personlig coach for klubbens elitespillere 
- Planlægge og følge systematisk op på spillernes tennismæssige udvikling. 
- Kommunikere med interessenter, herunder især spillere, forældre, bestyrelse, 

klubudvalg, DTF, Elitesekretariatet i Odense, FTU’s eliteudvalg 
- være koordinator og mentor for klubbens øvrige trænere, samt bidrage til 

kontinuerlig udvikling af eksisterende og nye trænere.  
- deltage i fastlagte turneringer, holdkampe og øvrige relevante aktiviteter. 
- planlægge klubbens aktiviteter og tilbud  
- at sikre et godt samarbejde  

 
Stillingen er aktuelt på 37 timer pr. uge, med mulighed for individuelle forhandlinger. 
 
Ansøgning, bilag, CV og kopi af eksamensbeviser samt opnåede resultater sendes på mail 
til: ismar184@gmail.com mærket ”Cheftræner TCO”.  
 
Alle interesserede uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. 
Ansøgningen skal være TCO’s bestyrelse i hænde senest den 12. juni 2014 kl.12:00.  
 
Yderligere oplysninger om jobbet fås hos Bestyrelsesformand Ismar Huskic M:53170975,  
 
Ansættelsessamtaler afholdes ultimo juni.  
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