
 

 

 

 
 
Bygdø Tennisklubb søker daglig leder 
 
Bygdø tennisklubb er en av landets eldste tennisklubber, og ligger i flotte omgivelser på Bygdøy i Oslo. Anleg-
get består av totalt 6 baner; 4 grusbaner og 2 hardcourtbaner (i boble i vintersesongen). Klubben står for det 
største idrettstilbudet på Bygdøy med over 600 medlemmer. Fokus er på bredde og inkludering med tilbud til 
alle aldre og nivåer, inkludert en aktiv junior konkurransegruppe. 
 
Vår mangeårige daglige leder går av med pensjon, og Bygdø Tennisklubb søker ny daglig leder i 50 - 60% 
stilling. Vi tilbyr en utfordrende og spennende lederstilling i et hyggelig miljø, der den rette kandidaten vil være 
en meget sentral person i den daglige driften og videreutviklingen av en av landets ledende tennisklubber.  
 
Kvalifikasjoner:  
• Relevant utdannelse innen økonomi, administrasjon, sports management eller tilsvarende 
• Ledererfaring   
• Idrettsfaglig bakgrunn og kjennskap til arbeid fra idrettslag/idrettsanlegg er en fordel, men ingen forutset-

ning 
• God kommunikasjonsevne på norsk og engelsk 
• Gode IT-kunnskaper 
 
Arbeidsoppgaver: 
• Ansvar for den daglige drift av klubben 
• Økonomistyring (budsjett, prognoser, rapportering) og fakturering 
• Personalansvar og organisasjonsutvikling 
• Organisering, kvalitetssikring og videreutvikling av klubbens sportslige aktiviteter i samarbeid med klub-

bens sportslige leder 
• Medlemsoppfølging og - kommunikasjon 
• Samarbeid med forbund, krets og øvrige samarbeidspartnere 
• Forvaltning og utvikling av klubbens anlegg 
 
Bygdø tennisklubb søker deg som:  
• Har gode administrative og organisatoriske egenskaper 
• Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig 
• Er entusiastisk, med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
• Er effektiv og resultatorientert, strukturert og initiativrik 
• Har et genuint engasjement for tennis 
 
Stillingen rapporterer til klubbens styre. Daglig leder vil samarbeide tett med sportslig leder i klubben.  
Daglig leder forventes å være en aktiv bidragsyter i styrets arbeid med strategi, budsjett og handlingsplaner.  
Alle ansatte og trenere rapporterer direkte til daglig leder.  
 
Arbeidssted: Bygdø Tennisklubb, Huk aveny 45, 0287 Oslo  
 
Oppstart: Oppstart vil være i juni/juli 2023, eller etter nærmere avtale (prøvetid 6 mnd.). Lønn etter avtale.  
 
Søknad: Søknad med CV sendes til styrets leder i Bygdø Tennisklubb Camilla Glømmen på epost  
styret@bygdotk.no snarest mulig og senest innen 15. mars 2023.  
 
Aktuelle kandidater vurderes fortløpende. Stillingen krever politiattest, godkjent attest må fremvises før  
ansettelse.  


