
 
 

KFUM Örebro Friidrott söker sportchef/elittränare 
på heltid 

 

1. Bakgrund 
KFUM Örebro Friidrott har cirka 1000 aktiva från 6 år till veteraner. Vår verksamhet 
bygger på en värdegrund där orden gemenskap, kvalitet och utmaningar är centrala 
som riktar sig till de som vill träna och tävla i friidrott. Vi är en fristående förening 
inom KFUM Örebro och har växt betydligt i medlemsantal de senaste 15 åren. Vår 
verksamhet är mycket bred och det syns i Tybblelundshallen, där vi huvudsakligen 
verkar, där nybörjare, elit och veteraner kan mötas och utöva vår fina idrott. 
Ekonomin är stabil samt påverkas av vår vilja att arrangera etablerade arrangemang. 
 
Vi vill utveckla vår verksamhet till nästa nivå med hjälp av dig som vår nya sportchef. 
 

2. Arbetsuppgifter 
Sportchefen förväntas vara den sammanhållande kraften i föreningens 
träningsverksamhet och förväntas utgöra ett inspirerande och professionellt stöd till 
var̊a tränare samt deras aktiva. Sportchefen har ett ansvar att utveckla den 
sportsliga verksamheten och fa ̊våra grupper att fungera och utvecklas emot 
uppsatta mål. Fokus kommer vara att övergripande leda riktningen för verksamheten 
från 15 år och framåt. Som sportchef förväntas du delta i planering och 
genomförande av arrangemang samt vara föreningens ansikte utåt mot företag, 
media, förbund och samarbetspartners. 
 
2.2 Kravprofil: 

• Ska helst ha arbetat med liknande roller inom ideell föreningsverksamhet. 
• Kunna leda och driva träningsverksamhet självständigt och ta en ledarroll för 

den idrottsliga utvecklingen. 
• Vara spindeln i nätet mellan aktiva, ledare och anhöriga. 
• Kunskap inom friidrott och organisation inom friidrott är meriterande. 
• Genomgångna tränarutbildningar är meriterande. 



• God administrativ- och organisationsförmåga och goda förmågor i tal och 
skrift. 

• Ett upparbetat kontaktnät inom Svensk Friidrott är meriterande. 
 
2.3 Övergripande ansvarsområden 

• Ansvar och utveckling av träningsverksamheten i enlighet med föreningens 
verksamhetsidé i samråd med tränarrådet. 

• Planering av tävlingsverksamheten i samråd med tränarråd. 
• Adjungerad och föredragande i styrelsen samt att bistå i styrelsens arbete 

med att utveckla träningsverksamheten. 
 

3. Arbetstider och omfattning 
Tjänsten som sportchef är en heltidstjänst på 100%. Arbetstiden är flexibel och 
innefattar både dag- och kvällstid. 
 

4. Tillträde och ersättning 
Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse. 
 

5. Ansökan 
Vi ser fram emot din ansökan innehållandes CV och personligt brev. Ansökan 
skickas till gustav@kfumorebrofriidrott.se. Frågor kan även ställas till samma adress 
alternativt via telefon 072-333 23 35. 
 
Allt gott! 
Styrelsen KFUM Örebro Friidrott 


