
 

Hallansvarig till Sätra Friidrottshall 

 

Stockholms Friidrottsförbund - 08fri. - söker en hallansvarig till att leda, 

utveckla och utföra arbetsuppgifter kopplat till drift av Sätra Friidrottshall.  

 

Om tjänsten 

Tjänsten som hallansvarig innebär att leda, utveckla och utföra arbetsuppgifter kopplat till drift av 

Sätra Friidrottshalls diverse funktioner.  

Som hallansvarig rapporterar du till distriktets verksamhetschef och arbetar tillsammans med 

denna på uppdrag av distriktsförbundets styrelse. Den av årsmötet antagna genomförandeplanen 

är centralt styrdokument för organisationen. 

Du erbjuds 

- Möjlighet att arbete i en inspirerande idrottsmiljö omgiven av idrottare i alla åldrar och på 

alla nivåer  

- En unik chans att bidra till att säkra hög kvalitet på träningar och tävlingar för ungdomar, 

seniorer och veteraner, från bredd- till elitnivå. 

 

Arbetsuppgifter 

I rollen som hallansvarig ingår: 

- Daglig ledning och skötsel av hallen 

- Schemaläggning och instruktion 

av vaktmästare 

- Vissa vaktmästarsysslor så som 

skötsel av hallen 

- Planering och iordningställande 

inför träningar, tävlingar mm 

- Dialog med föreningar 

- Träningstider och rutiner 

- Hantering av träningskort 

- Uthyrning av tävlingsutrustning 

- Kontakter och kommunikation med 

externa parter 

- Idrottsförvaltningen och 

vaktmästare på Sätra IP 

- Leverantörer och andra externa 

kontakter 

- Cafeterian 

- Schemaläggning och instruktion 

av personal 

- Skötsel/varuhantering 

- Utveckling av hallverksamheten 

Vi söker dig som  

- Har arbetat med liknande arbetsuppgifter 

tidigare 

- Har goda ledaregenskaper 

- Har goda kunskaper i svenska, både i tal 

och skrift 

- Har god datorvana 

 

Det är meriterande om du 

- Har god insikt i idrottsrörelsen 

- Har goda friidrottskunskaper 

- Har gått SFIF-kurs ”Teknisk ledare” 

och/eller har haft uppdrag som teknisk 

ledare på större friidrottstävlingar 

- Har erfarenhet av hallutveckling 

 

Som person är du 

- Ansvarsfull och initiativrik 

- Självgående och flexibel 

- Relationsskapande 

- Och har god samarbetsförmåga 



Övrig information 

Tillträde: Under september eller enligt 

överenskommelse. 

Omfattning: Cirka halvtid. Det finns möjlighet 

att utöka med vaktmästartjänstgöring upp till 

en heltidstjänst. 

Oregelbunden arbetstid: En del av arbetet 

sker på oregelbunden arbetstid.  

Skicka gärna din ansökan så snart som 

möjligt men senast måndagen den 28 juni till 

info@08fri.se.  

Bifoga CV samt brev där du beskriver varför 

du vill arbeta med oss.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta 

verksamhetschef Lena Björk, 

lena.bjork@08fri.se,   

08-615 68 35.

  

Om Stockholms Friidrottsförbund, 08fri. 

08fri. är ett distriktsförbund under Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och samverkar med 100-

talet föreningar. Svensk Idrotts Strategi 2025 är vägledande för verksamheten. 

08fri.s uppdrag är att verka för friidrottens utveckling i Stockholmsregionen samt i övrigt samordna 

och tillvarata friidrottens intressen. Basuppgifterna omfattar att utbilda tränare och ledare, 

organisera möten och nätverk, koordinera tävlingskalender samt initiera utvecklingsinsatser och 

genomföra centrala beslut. Vidare har distriktet ett hallvärdskap för Sätra Friidrottshall, som ägs av 

Stockholms stad. Hallvärdskapet innebär att ansvara för den dagliga driften. Under 

inomhussäsongen är hallen ett nav för fler av distriktets föreningar som utnyttjar hallen för 

träning. Hallen är även tävlingsarena och därmed värd för tävlingar från barnnivå till tv-sända 

elittävlingar. 

 

08fri. söker även deltidsvaktmästare till inomhussäsongen 2021/22 med start i slutet på 

september 2021. För mer info se adress och telefonnummer ovan.   

 


