Tränare på NIU Hersby Gymnasium och Idrottskonsulent till IFK Lidingö Friidrott
Vi söker en friidrottstränare och idrottskonsulent/kanslist till IFK Lidingö Friidrott. Du
kommer att vara en del av ett team på 5-6 personer. Tjänsten är en tillsvidareanställning
med start så snart som möjligt.
IFK Lidingö bildades 1932 och var då en flersektionsförening där friidrotten var
tongivande. 1985 blev sektionerna egna föreningar och IFK Lidingö Friidrottsklubb
bildades. Klubben har en lång, stolt historia och har haft landslagsrepresentanter och
SM-medaljörer i de flesta grenarna. Klubben är en ideell förening som erbjuder alla
medlemmar fysisk träning och tävlingar inom friidrottens alla grenar och en given social
gemenskap fri från doping och mobbing för flickor och pojkar från 7 års ålder och så
länge du orkar, kan och vill oavsett ambitionsnivå. Föreningen står för en positiv livsstil
där vår bredd och elitverksamhet utgör attraktionskraften och inspiration.
Du har ett genuint och brinnande intresse för idrott och i synnerhet friidrott. Som person
är du självgående och lösningsorienterad med förmåga att arbeta i ett högt tempo med
flera olika projekt samtidig. Vi söker dig som på ett engagerat, målmedvetet och
lösningsorienterat sätt vill vara en naturlig del av IFK Lidingö Friidrott. Vi driver
tillsammans vår roliga och komplexa verksamhet framåt enligt föreningens mål. Vi tar
för givet att du är ödmjuk och prestigelös och har fokus på leverans. Både i rollen som
idrottskonsulent och i rollen som friidrottstränare på Hersby Gymnasium har du många
kontaktytor, aktiva, föräldrar, lärare, erfarna tränare, föräldratränare, styrelse och
kommittéer.
Du har gått certifierad coach eller motsvarande och har minst tre års erfarenhet av att
träna aktiva med elitambitioner. Din tidigare erfarenhet från att arbeta i en idéstyrd
organisation med många medlemmar är meriterande i denna rekrytering. Vi ser gärna
att du har egen erfarenhet som aktiv på elitnivå.
Tränare på Friidrottsgymnasiet (NIU) på Hersby, Lidingö. Elevantalet/Dina adepter kan
variera från ett år till ett annat beroende på grenspecificering hos våra elever. Du följer
dina elever under en treårsperiod (4). Vi följer det framtagna arbetsmomenten enligt
skolverket och Svenska Friidrottsförbundet som är gemensamt för alla NIU. Hersby
Gymnasium är en kommunal skola med Lidingö Stad som huvudman, anställningen
som tränare ligger hos föreningen IFK Lidingö Fridirott.

Idrottskonsulent/kanslist IFK Lidingö Friidrott
I din roll som idrottskonsulent är ditt uppdrag att underhålla, utveckla och implementera
vår utvecklingstrappa hos alla våra tränare samt att utveckla vår tränings och
tävlingsverksamhet för aktiva i alla åldrar. Du kommer även att ha arbetsuppgifter under
Lidingöloppet. Beroende på din profil och erfarenhet kommer vi sedan i dialog med dig
anpassa rollen i övrigt.
Anställningsform:
1-2 tjänster, kombinationstjänst som tränare på Friidrottsgymnasiet (NIU) på Hersby
Gymnasium och som idrottskonsulent på IFK Lidingö Friidrott eller enbart det ena. Krav
på B-körkort. Flytande svenska i både tal och skrift. Tjänsten/tjänsterna är på hel eller
deltid. Vi tillämpar alltid provanställning på 6 månader. Arbetsgivare för båda tjänsterna
är IFK Lidingö Friidrott.
Läs gärna mer om vår fina verksamhet på vår hemsida www.lidingofri.se
Maila din ansökan till josefin@lidingofri.se
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt dock senast fredag 29 mars.
Interjuver kommer att ske löpande och tjänsten/tjänsterna kan komma att tillsättas innan
sista ansökningsdagen. Vårt kansli ligger centralt beläget på Lidingö och vi delar lokaler
med IFK Lidingö – Skid och Orienteringsklubb och Lidingöloppet. Våra arenor och din
arbetsplats blir förutom i våra kanslilokaler på Vasavägen 82 på Lidingö, Lidingövallen,
Hersby Gymnasium, skolornas gymnastikhallar, Bosön och naturen på Lidingö.

