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Sollentuna Handboll söker engagerad
verksamhetsansvarig för ungdomsverksamheten
Sollentuna Handboll är en av Stockholms största handbollsföreningar med ca 600
medlemmar. Vi har ca 60 aktiva ledare och lika många i övriga funktioner runt verksamheten.
I föreningen har vi närmare 25 lag i seriespel från handbollsskolan för de yngsta till seniorlag
i div. 2 för damer och div. 1 för herrar. Vi är en aktiv och utåtriktad förening som deltar i
cuper i Sverige och utomlands, erbjuder våra unga spelare att bli ledare och domare och för de
över 35 har vi Trim-lag för såväl damer som herrar. Vi är särskilt stolta över vår årliga
turnering ”Mixed cupen” för B- och C-ungdom och vår handbollsverksamhet i Häggtuna för
spelare med funktionsvariationer. Sollentuna Handboll är en ekonomiskt stabil och välskött
förening.
För att ta vår ungdomssatsning till nästa nivå rekryterar vi nu en engagerad och kompetent
person till ungdomsverksamheten som stöd till styrelsen och våra fantastiska ungdomsledare.

Vem söker vi?
Som ansvarig för ungdomsverksamheten har du ansvar för att utveckla och stödja de praktiska
delarna av ungdomsverksamheten i samarbete med Ungdomsansvarig och ansvariga ledare.
Det är en ny tjänst och det finns goda möjligheter att tillsammans med oss utforma tjänstens
innehåll:
•
•
•
•
•
•

Vara ett stöd för föreningens ungdomslag i verksamhetsfrågor
Stötta handbollsskolan med uppstarten samt övergången till nästa nivå
Bidra till rekrytering av nya spelare, ledare och övriga funktioner i ungdomslagen
Ansvara för föreningens unga ledare med utbildning, stöd och praktiska frågor
Planera och genomföra sommarhandbollsskola, handbollslekis och skolhandboll när
sådana finns
Samordna och ge stöd vid föreningens uppstartsläger

Det finns möjlighet att kombinera tjänsten med viss klubbadministration såsom aktivitetsstöd,
register, bokningar och tävlingsfrågor.
Det är en förutsättning att du har ett stort intresse för och erfarenhet av ideell
ungdomsverksamhet, att du har en bakgrund som tränare eller ledare (gärna från handbollen)
och att du har goda ledaregenskaper, erfarenhet av att arbeta med administrativa
arbetsuppgifter, förmåga att engagera andra samt att skapa nya kontakter och nätverk.
Det är ett krav att du har ledarutbildning från idrotten såsom handbollsförbundets baskurs och
TS-utbildningar eller motsvarande samt att du har varit idrottsledare i minst 2 år.

Det är meriterande med erfarenhet av liknande tjänst samt dokumenterad formell kunskap
såsom idrottsutbildning på eftergymnasial nivå.
En stor del av de administrativa delarna av tjänsten görs digitalt och du behöver därför vara
bekväm med att använda dator och ha grundläggande kunskaper om Officepaketet.
Du arbetar nära föreningens övriga funktioner och rapporterar direkt till styrelsen.
Innan anställning kommer du att lämna utdrag ur Polisens belastningsregister.

Arbetstid
Deltid, anställningstid enligt överenskommelse. Tjänsten har varierad arbetstid där du
förväntas vara viss del av tiden på kansliet i Sollentuna Sim- och sporthall.

Ansökan
Din ansökan inkl. cv och övriga meriter skickar du senast 23 maj till
styrelsen@sollentunahk.se

Frågor om tjänsten
Frågor om tjänstens innehåll kan du ställa till:
Vice ordförande Tonje Broby: tonje.broby@sollentunahk.se, 070-990 46 19
Styrelseledamot Magnus Nordqvist: magnus.nordqvist@sollentunahk.se, 070-237 60 37

