Norges Tennisforbund (NTF) organiserer over 150 tennis- og padelklubber
over hele landet med rundt 34.000 medlemmer. Forbundsadministrasjonen er
samlet i moderne lokaler i Oslo Tennisarena på Økern, med ca. 13 årsverk og
et budsjett på ca. 23 MNOK. NTF har ambisjoner om kvalitetsutvikling, vekst
og utbredelse av tennis- og padelidrettene over hele landet.
For å styrke dette arbeidet utlyser vi

Prosjektstilling anlegg - 50%
Norges Tennisforbund søker en strukturert og initiativrik person til en 2-årig
prosjektstilling for å styrke anleggssituasjonen til norsk tennis og padel.
Som ressursperson for anleggsutvikling vil du, sammen med NTFs
medlemsklubber, drive frem gode prosesser som resulterer i at flere tennisog padelanlegg kommer inn på kommunale planer.
For å lykkes med dette arbeidet må den rette kandidaten bl.a. synliggjøre
tennis og padels nåværende og fremtidige anleggsbehov overfor NIF,
kommuner, idrettskretser, idrettsråd og politikere.
Det langsiktige målet med prosjektstillingen er at tennis/padel får flere
helårsanlegg som finansieres og driftes av det offentlige.
Ansvar og hovedarbeidsoppgaver:
• Jobbe langsiktig i samarbeid med klubber/regioner/kraftsentre for å få
realisert offentlig finansierte tennis- og padelanlegg.
• Identifisere utviklingsmuligheter i et overordnet og langsiktig perspektiv
basert befolkningsutvikling og arealplaner.
• Samarbeide med andre særforbund slik at idrettsanlegg kan bygges i
kombinasjon og/eller sambruk med andre idretter.
• Være politisk aktiv mot NIF, idrettskretser, idrettsråd, kommuner og
politikere.
• Være pådriver mot kommuner slik at tennis får spilletid i eksisterende
kommunale anlegg.

• Være aktiv i mediebildet for å synliggjøre anleggsbehovene for norsk
tennis og padel.
Kompetanse:
§ Operativ gjennomføringsevne.
§ God til å dokumentere og jobbe målrettet med parallelle oppgaver.
§ God digital kompetanse
§ Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig som skriftlig, norsk som engelsk
Personlige egenskaper:
§ Brenner for flere tennis- og padelanlegg
§ Trygg og strukturert
§ Initiativrik, selvstendig og tilpasningsdyktig.
§ Fleksibel i travle arbeidsperioder.
§ Gode samarbeidsevner.
Vi tilbyr:
§ En spennende og utfordrende stilling
§ Personlig utvikling gjennom kurs/kompetansetiltak
§ Et faglig sterkt miljø med engasjerte kollegaer.
§ Lønn etter avtale
Arbeid og tilstedeværelse utover normal arbeidstid er vanlig ettersom
frivillighetsaktiviteten er størst på kveldstid og i helger. Prosjektstillingen har
en varighet på 2 år, men kan forlenges ved gode resultater.
Søknadsfrist:
§ 10. januar 2022
Søknad med CV sendes på e-post til aslak.paulsen@tennis.no , merk emne
med "prosjektstilling anlegg» + 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/padel.
Tiltredelse: etter avtale, senest 01.05.2022.

