
Idrottskonsulent

Vi söker en ny kollega! Vill du vara med och bidra på vår fortsatta utvecklingsresa inom

lekande och lärande gymnastik.

Vi söker dig som drivs av utveckling, är engagerad och tycker om relationsskapande. Som
idrottskonsulent i föreningen har du tät kontakt med våra ideella ledare.  I samarbete med vår kanslist
skapar du goda förutsättningar för att ledarteamen i barn och träningssektionen ska kunna träna
gymnasterna på ett inspirerande och säkert sätt, med god kvalitet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter :

● I rollen driver du utvecklingen i vår barn och träningssektion
● Vägleder våra ideella ungdomsledare och föräldrar inom sektionen
● Är behjälplig med termins och träningsplaneringar
● Håller i workshops och interna utbildningar
● Organiserar och deltar på vissa läger och föreningsevent
● Ser över, rekryterar och fördelar ledare i olika grupper
● Besvarar frågor och håller i administration gällande barn och träningssektionen.

Vem är du?

● Pedagogisk och tycker om att hålla igång många saker samtidigt.
● Tillräckligt trygg för att våga vara nyfiken, ödmjuk och lyhörd
● Har lätt för att samarbeta och komma fram till olika lösningar
● Har en vilja att utvecklas och att utveckla
● Har god förståelse för åldersanpassad träning
● Har god kommunikationsförmåga i tal och skrift
● Kan arbeta självständigt och har lätt för att be om hjälp när du behöver

Vad erbjuder vi?

En chans att få vara med och erbjuda och utveckla  en lekande och lärande fritid för barn och
ungdomar

Härliga och kompetenta kollegor
En flexibel arbetstid
Tjänstepension
En förening med stabil ekonomi

Kvalifikationer

Tidigare erfarenhet av att leda och planera barn/ ungdomsidrott på ett lekande och lärande sätt.
Erfarenhet av ideellt engagemang.
Erfarenhet av administration, service är meriterande.

Meriterande är även:

Eftergymnasial ledar/tränar utbildning



Om föreningen:

Sollentunagymnasterna startades 1979 och är idag en av Sollentunas största föreningar med ca 1800
medlemmar och ca 300 ledare. Vi har en stor bredd i föreningen med barn, träning, Trupp, KvAG samt
Parkour/tricking. Föreningens värdegrund:
Glädje till gymnastik där kvalitet står i fokus. Viljan får styra och alla verksamma får en chans att
utvecklas och utmanas. Vi bygger en stark förening genom samarbete och respekterar varandra
utifrån allas lika värde. GLÄDJE, KVALITET, UTVECKLING, RESPEKT och SAMARBETE. Du kan läsa mer
om vår förening på www.sollentunagymnasterna.se

PRAKTISK OM TJÄNSTEN

Anställning och omfattning: 75%  tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning .
Arbetstiden är flexibel främst dagtid enligt överenskommelse med sportchef, men kommer att
innebära vissa kvällar och helger.
Lön: Månadslön, individuell lönesättning
Tillträde: Januari 2022
Vid frågor kontakta: Jeanette Ifwer Kjellberg, Sportchef, Sollentunagymnasterna
Vi ser fram emot din ansökan som ska innehålla: personligt brev, CV och kontaktuppgifter. Ansökan
skickas till sportchef@sollentunagymnasterna.se och märk ansökan med ”Idrottskonsulent”.

http://www.sollentunagymnasterna.se
mailto:sportchef@sollentunagymnasterna.se

