Hässelby SK Innebandy

Hässelby sk innebandy rekryterar

verksamhetschef
Hässelby SK Innebandy ”Hawks” söker
verksamhetschef med uppdrag att
utveckla och sköta föreningens
operativa verksamhet och kansli.
Hässelby SK Innebandy är inne i en
kraftig utvecklingsfas där strategiska beslut ska ta oss till att vara en
klubb som verkar för att främja ett
livslång idrottande.
Vi vill utveckla våra spelar i en
sund utvecklingstakt. Vi vill växa i
antal medlemmar och ha omfattande verksamhet inom såväl senior,
junior som barn- och ungdomsverksamhet.
I vårt långsiktiga arbete ingår att
med hjälp av innebandyförbundets
utvecklingsmodell SIU och våra
egna erfarenheter skapa en hälsosam kultur att befinna sig i.
Vi sätter människan i centrum, ser
till helheten och jobbar för hållbart
idrottande. Vi ska ha välutbildade
ledare och spelare. Vi ska i alla
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delar vara en förening med hälsosamma strukturer.

www.hskinnebandy.se
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Rekrytering

Vi söker dig som vill anta utma-

föräldrar och entusiastiska barn och

ningen att vara spindeln i nätet och

ungdomar.

bidra till utveckling i en av Sveriges

Känner du igen dig i beskrivningen

största innebandyföreningar och
arbeta för att Hawks är det självklara valet för alla innebandyintresserade ungdomar i västerort.

och vill jobba med breda arbetsuppgifter ska du absolut hör av dig
till oss. Arbetstidens omfattning
diskuterar vi men minimum är 50 %

Du gillar att skapa goda relationer

mer troligt 100 % av heltid. Då vår

och utveckla samarbeten internt

föreningsverksamhet är som mest

såväl som externt. Du har goda

aktiv kvällar och helger kommer

ledaregenskaper och vana av fören-

det även vara aktuellt att vid behov

ingsarbete.

förlägga viss arbetstid till kväll och

Då verksamhetens alla delar ingår

helg.

i ditt ansvars- och arbetsområde

Ansökan med CV och personligt

ser vi att du har god administrativ

brev eller frågor skickas till:

förmåga och ansvarar för uppsatta

styrelsen@hskinnebandy.se

mål. Du är idrottsintresserad och

Sista ansökningsdag är 11 mars

tycker att innebandy är en sport det
är värt att göra det lilla extra för.
Körkort är ett krav.

2018, rekryteringsprocessen (urval
och intervjuer) sker fortlöpande.
Tillträde efter överenskommelse.

Till din hjälp har du en dedikerad
styrelse, många engagerade ledare,

Välkommen med din ansökan!
Styrelsen Hässelby SK Innebandy

www.hskinnebandy.se

