
 

 

 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 ca. 13 årsverk og et budsjett på 
ca. 22 MNOK. NTF har ambisjoner om kvalitetsutvikling, vekst og utbredelse av 

tennis- og padelsporten over hele landet. 
 

For å styrke dette arbeidet søker vi en  

Klubbansvarlig 

Norges Tennisforbund søker en operativ og strukturert person som brenner for klubbutvikling. 
Den riktige kandidaten liker å være i kontakt med mennesker og brenner for at de skal lykkes. Du 
inspireres av utviklingsarbeid og liker å være involvert i våre medlemsklubbers fremgang. 
Utviklingen skjer gjennom god samhandling med våre medlemsklubber og teamarbeid innad i NTF 
administrasjonen.  
 
I rollen som klubbansvarlig vil du få et overordnet ansvar for klubbsupport, og være ansvarlig for 
NTFs nye klubbkonsept - Aktiv klubb. Konseptet vil involvere de fleste medarbeiderne i NTF 
administrasjonen, du vil derfor inneha en koordinatorrolle som sørger for at NTFs medlemsklubber 
kommer i kontakt med NTFs kompetansepersoner.  

Ansvar og hovedarbeidsoppgaver: 
▪ Være pådriveren for at norsk tennis lykkes med Aktiv klubb konseptet. 
▪ Koordinere interne ressurspersoner mot medlemsklubbers utviklingsarbeid.   
▪ Være synlig, informativ og i kontakt med våre medlemsklubber.  
▪ Kontakt mot NIF, TE og ITF i relevant sammenhenger.  
▪ Bidra i utvikling, markedsføring og oppfølging av NTFs produkter/verktøy. 
▪ Bidra til at strategi- og handlingsplaner vedtatt av tinget etterleves. 

 

 
Kompetanse: 
▪ Erfaring fra klubbdrift og utviklingsarbeid, gjerne innen tennis. 
▪ God innsikt i norsk idretts organisasjonsmodell.  
▪ Operativ gjennomføringsevne.  
▪ God til å dokumentere og jobbe med mange parallelle oppgaver. 
▪ God digital kompetanse. 
▪ Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig som skriftlig, norsk som engelsk. 
▪ Kjennskap til tennis- og padelmiljøet er en fordel. 
 



 

 

Personlige egenskaper: 
▪ Trygg, smidig og tydelig i møte med medlemsklubber. 
▪ Engasjert, motiverende og opptatt av andre mennesker 

▪ Samvittighetsfull, selvstendig og tilpasningsdyktig.  
▪ Fleksibel i travle arbeidsperioder. 
▪ Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  
 
Vi tilbyr: 
▪ En spennende og utfordrende stilling 
▪ Lønn etter avtale  
▪ Personlig utvikling gjennom kurs/kompetansetiltak  
▪ Et faglig sterkt miljø med engasjerte kollegaer.  
▪ Være delaktig i vekst og utvikling i norsk tennis 
 
En del reisevirksomhet må påregnes nasjonalt. Arbeid og tilstedeværelse utover normal arbeidstid 
er vanlig da mye av tennisaktiviteten foregår på kveldstid og i helger. 
 
 
Søknadsfrist: 
▪ Innen 5. mars 2021  
 
Søknad med CV sendes med epost til aslak.paulsen@tennis.no , merk med "Søknad Klubbansvarlig 
NTF + ditt navn". 
 
Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Generalsekretær Aslak J. Paulsen. 
 
Se også www.tennis.no for informasjon om NTF og norsk tennis og padel. 
 
Tiltredelse 01.08.2021. 
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