SPORTSLIG LEDER I SKEDSMO FK
Skedsmo Fotballklubb (SFK) er en breddefotballklubb i utvikling med ca.900 aktive medlemmer
Skedsmo IL ble stiftet i 1929, mens Skedsmo FK ble egen klubb i 1985. Skedsmo FK spiller en sentral
rolle i lokalmiljøet på Skedsmokorset. Vår visjon er «å skape samhold på Skedsmokorset» og
verdiene våre er samhold – åpenhet og Respekt.

Om stillingen
Skedsmo Fotballklubb med sine rundt 900 aktive fotballspillere er en av distriktets største
fotballklubber. Klubben er samarbeidsorientert og har etablert samarbeidsavtale med Lillestrøm
SK og de andre større klubbene i området. Dette står sentralt med tanke på å styrke posisjonen
som en av distriktets ledende fotballklubber.
Stillingen er 100 %

Arbeidsoppgaver

• Planlegge, støtte og følge opp fotballklubbens lag
• Faglig ansvarlig for sport inkludert, spillere, trenere og dommere
• Ansvarlig for fotballakademiet, daglig drift og videreutvikling
• Utvikle og implementering av klubbens sports plan og sørge for en rød tråd fra barnefotball til
A-lag

• Tilrettelegge for nødvendig kurs og opplæring
• Ansvarlig for ulike arrangementer
• Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av den årlige Tine Fotballskole
• Bistå med rekruttering av trenere, lagledere og dommere
• Administrere utstyr og materiell på A-laget
• Budsjett ansvarlig for A-laget og akademiet
Ønskede kvalifikasjoner

• Idrettsfaglig utdannelse – Minimum UEFA B-lisens, helst UEFA A-lisens
• Fordel med god erfaring som fotballtrener
• Erfaring fra administrasjon/ledelse
Stillingen krever normale, gode datakunnskaper og gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Vi ønsker en positiv kollega som er utadvendt og som liker å forholde seg til mange mennesker.
Du evner å skape gode relasjoner og tillit. Samtidig er du ryddig, strukturert og tydelig.
Det legges stor vekt på engasjement, gode evner til samarbeid, formidling og til å kunne arbeide
selvstendig.
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale og konkurransedyktige betingelser.
Stillingen er en administrativ jobb som vil kreve tilstedeværelse rundt de ulike aktivitetene, også
på kveldstid
Stillingen er organisert under Daglig Leder i SFK.
Tiltredelse 1. august eller etter avtale.
Har du spørsmål til stillingen kontakt: Jørn Ove Lunder Tlf. 91818301
Søknad med CV og andre relevante vedlegg sendes til: jol@skedsmofk.no
Søknadsfrist: 25.05.2022

