
SPORTCHEF FRIIDROTT – IF KVILLE 

IF Kville bedriver idag friidrottsverksamhet för ca 600 aktiva på 
Hisingen i Göteborg. Vi tränar i en fullutrustad friidrottshall samt på en 
av Sveriges största friidrottsarenor på Hisingen. Utöver det tränar våra 
äldre aktiva i Friidrottens Hus under vintern. 

Vi är en friidrottsförening som alltid strävar framåt och som vill skapa 
bra förutsättningar för våra medlemmar att utvecklas både i och 
utanför idrotten. 

Vi söker nu en Sportchef som kan ansvara för vår viktiga förberedande verksamhet för aktiva 
ungdomar i åldern 14-25 år. 

Som Sportchef är du en ambassadör för IF Kvilles värdegrund och ska verka för utveckling 
och implementering av en idrottslig röd tråd i verksamheten. Vi söker dig som är idérik, 
samarbetsorienterad, entusiasmerande, samt inte tvekar att ta nya initiativ och kan övertyga 
och leda andra ledare. Är det du? 

I rollen som Sportchef har du en varierad vardag där det ställs höga krav på att prioritera och 
driva på rätt frågor i rätt tid. Arbetet består i att organisera och utveckla verksamheten för 
våra aktiva som ännu inte valt att gå med i en grengrupp, och som vill träna bra och bred 
friidrottsträning. Planera och bedriva träning för träningsgruppen. Arbetet innefattar även 
att organisera och administrera på kansliet, projektleda genomförandet av våra egna 
arrangemang, samt vara ledare när vi åker till större tävlingar och på träningsläger.  

Följande egenskaper bör sökande besitta: 

• Ordningssinne, entusiasmerande och hög energi 

• Tränarutbildad inom friidrott 

• Trivas i mötet med föräldratränare och ledare, barn och föräldrar 

• Kommunikativ, pedagogisk och serviceinriktad 

• Relevant utbildning och arbetserfarenhet (projektledning) värdesätts 

• Grundkunskaper i Officepaketet - krav 

• B-körkort - krav 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på halvtid med fördelaktig lönesättning. Tjänsten 
kommer efter hand utökas till en heltidstjänst. Arbetstiden är flexibel och det är ofta 
tjänstgöring på kvälls- och helgtid. 

Lön efter överenskommelse. Alla ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma 
att tillsättas innan sista ansökningsdatum den 15 december.  

Vänligen sänd din ansökan snarast till kansli@ifkville.se 
Eventuella frågor ställs till klubbchef Peter Karlsson på tel 072-530 66 66, eller mejl 
sportchef@ifkville.se 


