Sportchef innebandy sökes
Karlbergs BK (KB) är en klubb som har sin hemmabas i innerstan på Kungsholmen och i
Vasastan. Klubben har de senaste åren utvecklats till en av de största fotbollsföreningarna i
området med sina 950 aktiva barn och ungdomar. Hösten 2017 startar KB en
innebandysektion med 5st barn och ungdomsgrupper med både pojk- och flicklag. KB går in
helhjärtat i att starta innerstans bäst skötta innebandyklubb med ambitionen att växa och
ge en högkvalitativ innebandyverksamhet för barn och ungdomar på Kungsholmen.
Uppdraget
Vi söker en person som vill vara med när vi nu bygger upp Karlbergs innebandyverksamhet.
Du kommer vara barnens trygga punkt och ska leda deras utveckling på planen och i laget. Du
ska även jobba för att föreningens värdegrund efterlevs. Tillsättning av funktioner runt lagen
såsom assisterande tränare, lagledare och kassör kommer hanteras av Sportchef Innebandy.
Du kommer i ditt uppdrag ansvara för att spelarna i laget får en bra innebandyutbildning i
klubben. Du ska bidra till att ge barnen bästa förutsättningar att ta ytterligare kliv i sin
innebandyutveckling. Vi ser gärna att du arbetar brett med både laget och jaget. Du balanserar
barnens utbildning med att skapa en stark gemenskap i laget. Du kommer arbeta utifrån en
övergripande utbildningsplan som KB presenterar.
Vi har inga resultatkrav, vi arbetar med att stimulera gruppen och individens
innebandyutveckling via den utbildningsplan som finns i klubben.
Vi har 4 träningsgrupper där varje grupp tränar 1 h/v och det är således möjligt att träna flera
av dessa grupper. Vi tillsätter föräldrar som bistår dig i ditt arbete med administration runt
laget.
Vem är du?
Du är pedagogisk och tydligt i ditt sätt att utbilda barnen. Du har erfarenhet av att arbeta med
barn och ungdomar i åldern 7-12 år. Det är meriterande om du har en bakgrund inom förskola,
skola eller fritidsverksamhet. Då den främsta målsättningen är att utveckla laget och
individerna ser vi att du är kommunikativ, inspirerande, prestigelös och har en mycket god
förmåga att samarbeta med både klubb och övriga lag runt om. Det är även positivt om du idag
själv spelar innebandy eller har en bakgrund av att ha spelat innebandy. Stor vikt läggs vid
personlighet och ledarskap, referenser från tidigare uppdrag/tjänster kommer efterfrågas.
Klubben erbjuder gärna utbildning och tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan skickas på mail till: martin.westerberg@karlbergsbk.se

