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Hässelby sk innebandy rekryterar

KANSLIST

Hässelby SK Innebandy grundades 1987
och är idag en förening som vi med
stolthet representerar. Föreningens
verksamhet är bred och omfattar allt
från innebandykul för de minsta till
dam och herrlag på seniorsidan. Vår
absolut största grupp medlemmar är
ungdomar under 20 år. Hässelby SK
Innebandy är en av Sveriges största
innebandyföreningar med närmare ett
tusen aktiva spelare. Vår hemmaarena
ligger i Hässelby och de flesta av våra
medlemmar kommer från västerort
(Hässelby, Bromma, Spånga). Föreningen strävar efter att utveckla spelare
och ledare i en hälsosam miljö.
På vårt kansli i Hässelbyhallen
arbetar idag vår verksamhetschef

huvudsakliga ansvarsområden
medlemsregister
fortlöpande ekonomi i samråd med
kassör
administrera och delta i genomföran-

Mathias. Vi behöver förstärka ytter-

det av cuper och arrangemang

ligare och söker därför en kanslist

caféansvar för föreningens café

på minst 50 %.

med, utveckling av cafeets utbud,

Vi söker dig som vill jobba med

samt beställning av varor och kon-

många och varierande uppgifter,

takt med caféansvariga i respektive

har en god administrativ förmåga

lag.

med sinne för ordning och reda och

Hantera hallbokningar och aktivi-

som klarar av att ha många (inne-

tetsstöd

bandy) bollar i luften.

Ansvara för innebandykul för våra

Du är flexibel och trivs med självständigt arbete. Du har god social
förmåga, är engagerad, kompetent
och driven som person.

yngsta medlemmar.
Skriva och hantera information på
hemsidan och i sociala medier

www.hskinnebandy.se
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Har du tidigare erfarenhet från

Tjänsten är en tillsvidareanställ-

liknande jobb är det en merit. Det

ning med tillträde under våren 2019

viktigaste är dock att du brinner för

enligt överenskommelse.

föreningsverksamhet och vill jobba
i det nav som kansliet ska vara i en
idrottsförening som Hässelby SK

Sysselsättningsgraden är minst 50
%, på sikt ser vi att denna tjänst kan

Innebandy.

komma att utökas.

Administrativ förmåga och erfa-

Fast månadslön enligt överenskom-

renhet är viktigare än att du har
kunskap och erfarenhet inom innebandy (det är det många andra som
har i klubben).

melse. Föreningen tillämpar provanställning i 6 månader. Kollektivavtal finns.
Varmt välkommen med din ansökan!

Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Datorvana och körkort är krav.
Arbetet sker i huvudsak på vardagar men kvälls- och helgarbete kan
självklart förekomma då föreningens aktiviteter i huvudsak sker
under föreningstid på kvällar och

CV och personligt brev vill vi att
du skickar till Charlotte Ohlsson,
styrelsen@hskinnebandy.se.
Urvalsprocessen sker löpande så
vänta inte med att skicka in din
ansökan.

helger.

www.hskinnebandy.se

