IKHP Orientering söker en projektanställd Huvudtränare Orientering
IK Hakarpspojkarna är en idrottsförening som funnits i snart 90 år. Den idrottsliga
verksamheten bedrivs i ramen för 5 olika sektioner, Cykel, Friidrott, Orientering, Skidor
och Triathlon. Verksamheten bedrivs på många platser runt om i Jönköpings kommun
med klubbstuga och kansli på Huskvarnaberget.
OL-sektionen är en sektion som varit en del av IK Hakarpspojkarnas idrottsliga utbud
sedan starten. Verksamheten har varit stor med inriktning på toppnivå inom Elit och Ungdom.
För närvarande innebär det ca 240 aktiva (varav 40 Elit, 80 Ungdomar) och ett 25-tal
tränare med tyngdpunkt på Elit, Barn- och Ungdomar.
Arbetsuppgifter:
• Planerar och samordnar administrativt Konditions- och Teknikträning samt Tävlingsverksamheten tillsammans med OL-sektion och dess delsektioner.
• Tillsammans med befintliga Elit-, Ungdoms- och Konditionsorganisationer etablera
Staber som hjälper till med träningar, in- och utsättning, etc.
• Stödja våra befintliga ledare i planering och utförande av träningar.
• Skapa en miljö för orienteringsverksamhet där IKHP är en av Sveriges bästa vilket
innebär att vi också är en av världens bästa orienteringsklubbar (topp 5) i alla ålderskategorier.
• Samarbete tillsammans med idrottsgymnasiet på Sanda och Högskolan.
• Stödja arbetet för en klubb genom social gemenskap (vi-känsla)
• Hjälpa till med finansiering av OL-verksamhet genom att arrangera veckans bana,
söka sponsorer mm.
• Planerar och Motiverar vad träningarna är till för
• Utveckla löpare/Team
Kvalifikationer:
Personen vi söker ska vara väl insatt i ideell idrottsverksamhet, med fördel mot orientering.
Personen ska vara bra på att uttrycka sig i tal och i skrift, inspirerande, strukturerad
och ha lätt för att samarbeta med andra samtidigt som han/hon även ska kunna driva
projekt på egen hand.
Anställningsform:
Projektanställning under ett år (med möjlighet till förlängning om konceptet blir framgångsrikt) med placering i klubbstugan
Omfattning: Ca 50 % av ett års heltid efter överenskommelse. Arbetstiden kan vara flexibel och kan upparbetas efter överenskommelse beroende på säsong mm på 9-12 månader).
Arbetstid: Flexibel men viss del av arbetet kommer behöva förläggas kvällstid.
Tillträde: Efter överenskommelse (tidigast sep/okt2018)
Kontakt:
Ola Allvin, IKHP OL, 070-630 5360, ola.allvin@arlafoods.com
Mikael Gustavsson, föreningskonsulent, 036-13 30 54, kansli@ikhp.se
Vi vill att ansökan helst ska vara oss tillhanda helst före den 30 augusti. Urvalsprocessen
kommer vara löpande under september Ansökan kan skickas till
Att: Ola Allvin
IKHP
Norra Klevaliden
561 93 Huskvarna
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