Idrottsansvarig Troxhammar GK & Mälarö GK
Vill du vara med och utveckla ungdomsidrotten på Troxhammar GK och Mälarö GK.
Vår ambition är att erbjuda barn och ungdomar möjligheten att lära sig spela golf, utvecklas med
golfen och vara fysiskt aktiva i en stimulerande miljö och om ambitionen finns att satsa extra hårt för
att nå elitnivå.
Vi utökar vår organisation med en idrottsansvarig med ansvar för att utveckla och stärka vår
ungdomsverksamhet. Tjänsten är en 1-årig projektanställning som fördelas med 50% på
ungdomsverksamheten och 50% på kansli/reception på båda anläggningarna.
Vi söker nu dig som har bred erfarenhet inom ungdomsidrott och utöver det brinner för Golf och vill
bli en del av vårt team på Golf West Stockholm. Du har erfarenhet från att planera, organisera, få
saker att hända och följa upp att det blir gjort. Vi ser en person, som på ett självständigt sätt kan leda
och driva utvecklingen av den nya tjänsten för att utveckla ungdomsidrotten, skapa nätverk inom
kommunen, kontakter med SGF/SGDF, skolor, företag och andra föreningar. Sponsorförsäljning är en
del av verksamheten.
Som idrottsansvarig kommer du att tillsammans med våra kommittéer, tränare och kanslipersonal
skapa, förbättra och systematisera rutiner rörande träningar, tävlingar, läger mm. Du kommer att
vara kontaktperson för aktiva juniorer och föräldrar samt arbeta med uppsökande verksamhet för att
rekrytera fler ungdomar. Du utvecklar verksamhetsplan och säkerställer att den genomförs samt
leder ungdomsverksamheten.
Egenskaper vi värderar.
 Resultatinriktad
 Brinner för idrott, barn och ungdomar
 God social förmåga och stimuleras av att leda andra
 Administrativt sinnad
 Driven och tar egna initiativ
Vi söker en idrottsansvarig med en projektanställning på ett år. Intervjuer och möten sker löpande
under processen. Då tjänsten innebär kontakt med barn kommer ett utdrag ur belastningsregistret
att krävas innan tjänsten påbörjas.
Om du är intresserad av tjänsten och vill veta mer så kan du kontakta
Jonas Widman, Troxhammar GK 0708-26 33 01,
Anders Lennerman, Mälarö GK 0708-91 66 71
Bengt Erkki på Troxhammar Golf AB, 0760-54 95 15
Ansökan med löneanspråk och tillträdesdag med kort personligt brev samt CV mailas till
bengt.erkki@troxhammargk.se, senast 30 januari 2021.

