Ledig stilling: Sportslig utvikler og leder av FFO/Akademi Havørn

Havørn Fotball ønsker å starte opp en fotballfritidsordning for barn som går i 2.-7.klasse.
Vi ønsker i den forbindelse å kombinere en stilling som FFO/Akademi leder med en rolle som
sportslig utvikler i Havørn Fotball.
Med denne stillingen ønsker vi å styrke det sportslige tilbudet til alle i klubben
Havørn FFO/Akademi vil være et tilbud for barn som går i 2.-4. klasse og 5.-7. klasse. Det skal
være et tilbud til gutter og jenter som ønsker å utvikle seg som fotballspillere og samtidig ha
leken i fokus. Barna kommer til Havørnbanen eller boblehallen etter skoletid, og vi har åpent
4 dager i uken. Jobben som sportslig utvikler og leder av FFO vil være ansvarlig for det
daglige tilbudet og driften av FFO/Akademi.
Det er et tilbud som er uavhengig av klubbtilhørighet
Stillingstype: 100% stilling
Rapporterer til: Daglig leder Havørn Fotball

Arbeidsoppgaver:
 Være ansvarlig for det daglige tilbudet og driften av FFO/Akademi
 Ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike fotballaktiviteter på FFO/Akademi
 Utarbeide kortsiktig/langsiktig sportsplan for FFO/Akademi i samarbeid med sportslig
utvalg
 Skape et godt sosialt og lærende miljø for både barn og instruktører
 Bidra som spiller- og trenerveileder/utvikler i Havørn Fotball
 Ansvarlig for rekruttering av nye medlemmer til FFO/Akademi og Havørn Fotball
 Bidra på alle sportslige arrangement i klubbens regi (helg- og kveldsarbeid må
påregnes)
Ønskede kvalifikasjoner:





Idrettsbakgrunn/trenererfaring
Gjennomført grasrottrenerkurs
Erfaring med barn og gjerne pedagogisk bakgrunn
Plettfri vandel (politiattest må fremvises ved ansettelse)

Personlige egenskaper:







Gode leder- og samarbeidsevner
Strukturert og evnen til å jobbe selvstendig
Ambisiøs og målbevisst
God arbeidsmoral
Omsorgsfull, omgjengelig og positiv
Nettverksbygger

Vi kan tilby deg:






En spennende og variert hverdag
Lønn etter avtale
Mulighet til å videreutvikle og påvirke vårt tilbud
Videreutvikle seg som trener
Kursing gjennom NFF Rogaland

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder, Stine Kloster, tlf. 98074699 eller epost
stine@havorn-fotball.no

CV og søknad sendes på e-post til stine@havorn-fotball.no
Søknadsfrist 12. mai, 2021.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Attester, vitnemål og andre relevante dokumenter medbringes til intervju.

