Klubbkoordinator
Söker du ett omväxlande arbete där du är ”spindeln i nätet”? Är du serviceinriktad och tycker om att träffa
människor? Då har vi jobbet för dig! Som klubbkoordinator hos Sandby Ideella Träningscenter är du
föreningens nav och ansikte utåt.
Sandby Ideella Träningscenter är en ideell förening med runt 1000 medlemmar och har sin verksamhet på
Byahuset i Södra Sandby, där även kansliet finns. Föreningen bedriver Gym, Fitness och Kampsport.
Vi söker nu en person som kan fungera som föreningens nav och ansikte utåt. Du kommer att verka som
”spindeln i nätet” länk mellan föreningen i stort och de olika sektionerna och styrelsen, där
du hjälper till med allt ifrån att sälja träningskort, svara på medlemsfrågor, uppdatering av hemsida till att bistå
vid olika evenemang och arbeta med klubbutveckling mm. Även andra för tjänsten relevanta arbetsuppgifter
förekommer, som exempelvis hantering och schemaläggning i samarbete med tränare.
Vi erbjuder ett omväxlande jobb med stort självbestämmande
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du själv planerar en stor del av din tid. Du arbetar ensam
på kansliet och även om du kan rådgöra med styrelse och sektioner, måste du vara beredd på
att självständigt fatta beslut och ta initiativ som gagnar föreningen och dess medlemmar.
Du kommer att ansvara för att de beslut som tas i styrelse och sektioner genomförs och du är
också kontaktperson mot andra organisationer och våra medlemmar.
I rollen som klubbkoordinator hos oss på Sandby Ideella Träningscenter kommer du att:
• Bemöta och välkomna medlemmarna för att bygga relation
• Fånga upp behov och feedback från medlemmar
• Sköta administration såsom registrera nya medlemmar, administrera träningsgrupper, besvara mail,
uppdatera sociala medier och hemsida samt liknande
• I samarbete med styrelse och instruktörer lägga schema för träningspassen
• Ibland stötta våra instruktörer med administration och praktiskt
• Utföra funktionskontroll av träningsutrustning samt ha övergripande koll över lokalerna
• Hjälpa till att genomföra utvecklingsprojekt och verka för målen inom föreningen
• Ansvara för inköp
• Söka bidrag
För att lyckas i rollen
Du har ett genuint intresse för service och kontakt med människor. Du tycker om att organisera och strukturera
ditt arbete och vara spindeln i nätet. Du blir glad av att se en verksamhet utvecklas och människor som trivs.
Kanske har du också intresse för träning och ideell verksamhet.
Vi söker dig som:
▪ Har relevant utbildning för arbetsuppgifterna eller har på annat sätt skaffat dig motsvarande
erfarenhet
▪ Har ett intresse för service och kontakt med människor
▪ Jobbar effektivt, organiserat och självständigt
▪ Har god datorvana
▪ Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Tjänsten innebär mycket kontakter, både interna och externa, varför vi förutsätter
att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa en god stämning i en förening
där vi jobbar för att vi trivs och har roligt. Har du tidigare arbetat med ett serviceinriktat jobb och är intresserad
av träning är det meriterande, men inget krav.
Tjänstens omfattning är initialt på halvtid, där viss tid är förlagd under kvällstid.
Fast lön efter överenskommelse. Kollektivavtal med tjänstepension finns.
Ansökan
Välkommen med din ansökan! Ansökningar utvärderas löpande med mål att tillsätta tjänsten december till
januari. Ansökan skickas till: info@sandbytc.se Märk mejlet med ”Klubbkoordinator”.

