
Täby IS Friidrott söker Idrottskonsulent 
Täby IS är en av Sveriges största friidrottsföreningar. De senaste åren har vi haft en stor tillväxt och vi 

tror att den kommer fortsätta – inte minst beroende på de expansionsplaner som finns i Täby 

kommun. Vi vill nu utöka vårt team med en konsulent och söker dig som vill vara med och ta nästa 

steg tillsammans med klubben. 

Om dig 
Vi söker dig som på ett engagerat, målmedvetet och strukturerat sätt kan ta dig an en större 

förenings verksamhet och dess arrangemang med målsättningen att växa med kontroll och kvalitet.  

Det gäller såväl i dialog med föräldrar och aktiva som med tränare, styrelse och kommunens 

företrädare.  Kreativitet och nyfikenhet på hur man kan utveckla och effektivisera verksamheten är 

ett naturligt inslag för dig. 

Din profil 
Du har ett brinnande intresse för idrott, erfarenhet från friidrott eller annan idrott samt relevant 

utbildning. Som person är du driven och fungerar bra att jobba både på egen hand och tillsammans 

med andra. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och att du 

tidigare har jobbat med och i en friidrotts- eller idrottsförening. Du är en utåtriktad person som gärna 

kommunicerar såväl med föreningens medlemmar som med externa parter. Vi tror att du har 

kunskap om kommunikation via sociala medier. 

Dina arbetsuppgifter 
Du kommer ha ansvar för våra befintliga och nya arrangemang. Beroende på kompetensprofil och 

erfarenhet kommer vi sedan i dialog med dig anpassa rollen i övrigt. 

Några andra tänkbara huvudområden är: 

• Friidrottsskola 

• Löpar- och arenaverksamhet för ungdomar 

• Föreningsutveckling 

• Föreningsadministration 

Anställningsform 

• Heltid 

• Det mesta arbetet bedrivs från Täby IS Kansli intill Tibblevallen, nära Täby Centrum 

• Du jobbar i team med vår konsulent och vår chefstränare 

• Rapportering sker löpande till styrelsen 

Mer information 
Jörgen Bernhoff – konsulent 

08-792 46 85 

jorgen@tabyfriidrott.se 

Bo Sjölander – ordförande 

073-082 53 05 

bo.sjolander@gmail.com 

Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida: tabyfriidrott.se 

Maila din ansökan till intresse@tabyfriidrott.se. Senaste dag för ansökan är fredagen den 30/11. Vi 

kommer att genomföra intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan nu. 
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