
 

 

Norges Tennisforbund (NTF) organiserer over 140 tennis- og padelklubber over hele landet med rundt 
30.000 medlemmer. Forbundsadministrasjonen er samlet i moderne lokaler i Oslo Tennisarena på 
Økern, med 13 årsverk og et budsjett på 20 MNOK. NTF har ambisjoner om å utvikle spillere på topp 
internasjonalt elitenivå og å skape vekst og utbredelse av tennissporten på breddeplanet over hele 
landet. 
 

Til å realisere disse målene søkes nå en ny 

Generalsekretær 
 

Norges Tennisforbund søker en leder som brenner for å videreutvikle og være en 
ambassadør for tennis- og padelsporten, som har stor evne til effektiv og god 
kommunikasjon med både bredde og topp, og som evner å se og styrke hele tennis- og 
padel-Norge. NTF har hatt kontinuerlig vekst i over 10 år og har nå 30.000 medlemmer og 
et høyt aktivitetsnivå med over 140 klubber og med utøvere helt i verdenstoppen. 
 
Generalsekretæren har ansvaret for forbundets løpende virksomhet og rapporterer til 
styret.  

Ansvar og hovedarbeidsoppgaver: 
§ Være den sentrale pådriveren for utvikling av norsk tennis og padel 
§ Strukturering og gjennomføring av planer og tiltak fra styre og Tennisting 
§ Personalledelse og utvikling av ansatte 
§ Inntektsgenerering og økonomiforvaltning  
§ Utvikling, markedsføring og salg av sporten eksternt og internt 
§ Styrking av sportens posisjon i samfunnet 

 
Kompetanse: 
§ Erfaring fra personalledelse og økonomistyring 
§ God innsikt i norsk idretts organisasjonsmodell 
§ Stor evne til operativ gjennomføring samt strategisk tenking 
§ Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig som skriftlig, trygg med media 
§ Kjennskap til tennis og padel er en fordel 



 

 

 
Personlige egenskaper: 
§ Gode leder- og samarbeidsevner 
§ Engasjert, motiverende og utadvendt, være en god frontfigur 
§ Kommersiell teft 
§ Målrettet og selvstendig 
§ Høy gjennomføringsevne, jobbe strukturert og planmessig 
 
Vi tilbyr: 
§ En spennende og utfordrende stilling 
§ Konkurransedyktig lønn 
§ Idrettsopplevelser med stort sosialt engasjement og idrettsglede 
 
En del reisevirksomhet må påregnes nasjonalt og internasjonalt. Arbeid og tilstedeværelse 
utover normal arbeidstid er vanlig da mye av tennisaktiviteten foregår på kveldstid og i 
helger. 
 
 
Søknadsfrist: 
§ Snarest og senest 18 september 2020  
 
Søknad med CV sendes med epost til president@tennis.no, merk mailen med "Søknad NTF 
GS + ditt navn". 
 
Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til president Lars Gjerdåker 
(president@tennis.no) eller visepresident Anja Hansen (anjaeh74@gmail.com). 
 
Se også www.tennis.no for informasjon om NTF og norsk tennis og padel. 
 
Tiltredelse snarest. 
 


