STILLINGSBESKRIVELSE UNGDOMSANSVARLIG
Rapporterer til
Varighet

: Generalsekretær i Norges Tennisforbund
: 3-årig, med god mulighet til forlengelse

Norges Tennisforbund (NTF) ønsker å styrke fokuset på Ungdommer i norsk tennis.
Ett av NTFs flotteste produkter er Tennisskolen (TS) med sine nær 10.000 medlemmer. TS har til nå
hovedsakelig hatt medlemmer og konsepter for spillere fra 6-12 år. NTF ønsker å utvide TS tilbudet og
konseptene, for i større grad å imøtekomme ungdommer og utvide TS fra 6-19 år. NTF ruller ut sin digitale
”NTF Spillerguide” høsten 2018. Den digitale tilnærmingen i norsk tennis blir viktig for Ungdomsansvarlig i
NTF. Det er ikke et krav at Ungdomsansvarlig har lang tennis bakgrunn, men et hjerte for idrett og ungdom
er viktig. Jenter/kvinner oppfordres til å søke.

Hovedarbeidsoppgaver
Produktutvikling Tennisskolen 6-19 år
• Ansvar for utvidelse av NTFs hovedprodukt Tennisskolen, fra 6-12 til 6-19 år
• Særlig fokus på “innovasjon” som gjør at flere ungdomsmedlemmer 13-19 år blir i idretten lenger
• Delansvar for klubbimplementering av NTFs hovedprodukt “NTF Spillerguiden” i Tennisskolen med fokus på
gruppen 6-19 år
Klubbimplementering
•

Gjennomføre klubbesøk som et ledd i innovasjon og produktutvidelse av Tennisskolen samt etablere arenaer
for klubbimplementering av NTF Spillerguiden, også i all trener- og klubbstyreutdanning
• Delansvar for å utvikle nye ungdomsvennlige aktivitetsformer i norsk tennis
• Etablere beste praksis i digital spilleroppfølging iht NTF Spillerguidens anbefalinger for spiller, foreldre, klubb
og trener innen de fire hovedområdene teknisk, taktisk, fysisk og mentale ferdigheter

Andre arbeidsoppgaver
• Ta helhetlig ansvar og være en aktiv og positiv bidragsyter i norsk tennis
• Kommersielt utvikle og styrke Tennisskolen 6-19 år, sammen med markedssjef i NTF
• Bidra kommunikasjonsmessig proaktivt - også på sosiale medier - innen egne ansvarsområder
Faglig ansvar
• Ansvarlig for aktivt å ivareta og videreutvikle sin kompetanse innenfor eksisterende og nye områder som
kan være av betydning for organisasjonen
• Ansvarlig for å gjennomføre arbeidsoppgaver på en faglig forsvarlig måte
• Alltid ha som målsetting å leve opp til dine oppdragsgiveres forventninger - enten de er interne eller
eksterne oppdragsgivere
Kvalitetsansvar
• Ansvar for å gjennomføre oppgaver i henhold til NTFs medarbeideroppfølging: halvårlige
medarbeidersamtaler, kvartalsvise prioriteringsmøter og hver 6. uke resultatoppfølgingssamtaler
• Til enhver tid ha oversikt over aksepterte arbeidsoppgaver og tilhørende tidsfrister. Løpende rapportere
fremdrift og evt. avvik fra oppsatte frister
• Ha en adferd som i alle sammenhenger er iht. aksepterte normer for etikk, moral og god
forretningsskikk

Økonomisk ansvar
•
•

Budsjettere, gjennomføre og rapportere løpende om økonomien i ansvarlige prosjekter
Reiser skal forhåndsgodkjennes og oppgjør og egne utlegg skal godkjennes av generalsekretær før
refundering

Kvalitetsansvar
•
Ansvar for å gjennomføre oppgaver i henhold til NTFs medarbeideroppfølging: halvårlige
medarbeidersamtaler, kvartalsvise prioriteringsmøter og hver 6. uke resultatoppfølgingssamtaler
•

Til enhver tid ha oversikt over aksepterte arbeidsoppgaver og tilhørende tidsfrister. Løpende rapportere
fremdrift og evt. avvik fra oppsatte frister
Ha en adferd som i alle sammenhenger er iht. aksepterte normer for etikk, moral og god forretningsskikk

•

Personlige egenskaper
•
•
•
•

Kreativitet, nysgjerrighet, endringsvillighet og et ønske om å forbedre/utvikle er en forutsetning
Like å jobbe i team og evne til å få med seg andre
Evne til å håndtere diskusjoner med høyt engasjement
Gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å positivt håndtere diskusjoner med engasjerte deltagere - som
gjerne har forskjellige oppfatninger om både veien og målet
Et ungt sinn og innsikt i og/eller forståelse for målgruppen 6-19 år

•

Om NTF
•

NTFs visjon er ”Flere skal spille mer tennis og de skal spille tennis livet ut”.

•
•
•
•

Per 31.12.2017 hadde NTF 27.030 medlemmer og 141 medlemsklubber fra Mandal i syd til Kirkenes i nord.
NTF administrasjonen består av 10 ansatte: https://www.tennis.no/Kontakt-oss
Styret i NTF består av styremedlemmer fra våre medlemsklubber: https://www.tennis.no/Styre-og-komiteer
I perioden 2017-2019 er de 4 strategiske hovedpillarene for NTF: 1) Trenerutdanning, 2) Tenniskolen, 3)
Anlegg og 4) Nye Turneringsformer.
• Link til hele dokumentet fra Tennistinget i oktober 2017, se side 178-190 for Strategi- og Handlingsplanen
som ble vedtatt: https://www.tennis.no/resources/files/files/_1507904133_Tingdokumentet_2017.pdf
•

Se www.tennis.no for mer informasjon

