
IFK Lund söker en sportchef

Bakgrund
Om föreningen:
IFK Lund, som bildades 1919, har en av Skånes främsta friidrottsverksamheter med en lång rad
svenska mästare. Friidrottsektionen har drygt 600 medlemmar, från knattar till veteraner, och flera
hundra ungdomar som står i kö för plats i en träningsgrupp. Vi har drygt 35 tränare, de flesta inom
ungdomsgrupperna, men också flera elittränare.

Föreningen har vuxit starkt det senaste decenniet och arrangerar årligen flera klassiska tävlingar,
bland annat Lundaloppet med 6500 deltagare i fjor. På kansliet arbetar två personer. Föreningen
äger en egen inomhushall.

Vi söker nu en sportchef på 25-50 % deltid, vars viktigaste uppgift ska vara att fungera som en
sammanhållande länk för hela klubbens idrottsverksamhet, såväl ungdomar som seniorer.

För att fylla denna funktion kommer du bland annat att behöva:

 Tillsammans med klubbens tränare driva verksamheten för de aktivas långsiktiga bästa.
 Ansvara för rekrytering och utveckling av tränare samt administration av tränarkontrakt.
 Organisera träningsgrupperna, inkl. fördelning av träningstider och tränarresurser på olika

träningsgrupper.
 Leda klubbens deltagande i representationssammanhang, främst mästerskap och lagtävlingar,

inkl. uttagningar efter samråd med tränare.
 Ansvara för elitgruppen, inkl. elitkontrakt och program för möten 4-5 gr/år.
 Verka för att de olika träningsgrupperna fungerar tillsammans i enlighet med föreningens

värderingar och mål.

Vid bedömning av ansökningar kommer vi att ta hänsyn till i hur hög grad du har:

 Intresse för och erfarenhet av friidrott.
 Erfarenheter av ledarskap, gärna från föreningsverksamhet.
 Lätt för att samtala samt skapa långsiktiga och goda relationer med övriga personer som är

verksamma i klubben.
 God organisationsförmåga.
 God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
 Gott omdöme.
 Relevant utbildning från högskola eller motsvarande.

Arbetstider och omfattning:

Tjänsten är en deltidstjänst på 25-50 %, beroende på den sökandes kompetens, intressen och
möjligheter. Vi välkomnar inte bara sökande som är flexibla inom detta intervall, utan även dem som
endast önskar t.ex. 25 % eller enbart 50 %. Arbetstiden utgår från verksamheten och är flexibel, vilket
kan innebära både dag- och kvällstid. Tjänsten är en tillsvidareanställning, som föregås av sex
månaders provanställning.



Tillträde och ersättning:

Tillträde sker snarast eller efter överenskommelse. Vi tillämpar månadslön.

Ansökan:

Vi ser fram emot din ansökan, som ska innehålla meritförteckning samt ett personligt brev, senast
onsdagen den 28 mars 2018. Ange gärna referenser.

Din ansökan skickar du till: maria@ifklund.se

Kontakt:

Har du frågor, kontakta Bengt Hansson på tel. 0708-148863

POSTADRESS:
IFK Lund - Friidrott
Box 1025
22104 Lund

BESÖKSADRESS:
Trollebergsvägen 26
22229 Lund

KONTAKT:
Tel: 046-211 84 30
E-post: maria@ifklund.se


