ÄR DU HÖLLVIKEN INNEBANDYS NYA
KLUBBCHEF?
Höllviken Innebandyförening bildades 2008 och föreningen
växer för varje år. Idag är vi en av de största föreningarna i Vellinge Kommun och är en av de största innebandyföreningarna i
Skåne.
Som förening prioriterar vi att våra spelare har roligt och känner
glädje när de spelar innebandy och att de är stolta över att företräda föreningen, detta har visat sig vara ett framgångsrecept
även på planen. Vårt herrlag har rusat igenom seriesystemet
och spelar från och med säsongen 14/15 i Svenska Superligan
(SSL), en bedrift som har givit eko i idrotts-Sverige!
Höllvikens Innebandyförenings vision är att föreningen skall
vara en mötesplats för barn och ungdomar, tjejer som killar. En
plats där social gemenskap formas med hjälp av idrottslig verksamhet.

BEFATTNINGSBESKRIVNING
I rollen som klubbchef kommer du tillsammans med övriga anställda och ideella krafter driva föreningens övergripande arbete
och skapa förutsättningar för att Höllviken Innebandy utvecklas i
önskad riktning i såväl elitsatsningen som den breda ungdomsverksamheten. Du kommer i huvudsak utgå från vårt kansli på
Halörhallen i Höllviken men viss del resor kommer att krävas i rollen.
Klubbchefen har det övergripande ansvaret för all verksamhet såsom t.ex. kansliet, ekonomi, sponsorer, försäljning, marknadsföring, kommunikation, olika events men det operativa arbetet
genomförs till stora delar genom väl utvecklad delegering till underställda medarbetare eller med stöd av verksamhetsledare eller
andra ideella resurser. Du rapporterar till styrelsen för föreningen.
Som klubbchef förväntas du kunna samarbeta på alla nivåer och
ha god förmåga att leda människor mot gemensamt uppsatta resultat. Som många föreningar i Sverige så är det viktigt att man
också tar stort ansvar i strävan att stärka klubbens ekonomi genom olika aktiviteter och event.

Klubbchefen förväntas vara tydlig i sin styrning samtidigt som
man behöver vara kommunikativ i sin dialog med verksamhetsledare, föräldrar och medlemmar. Detta inte minst utifrån att Höllviken Innebandy är en ideell förening där merparten av resurserna är
på frivillig basis. Klubbchefen är föreningens ansikte utåt och skall
vara en kraft för att skapa goda relationer såväl internt inom föreningen som externt med sponsorer, kommunen, massmedia och
andra intressenter. Rollen som klubbchef är på 100% (kan diskuteras) och tillsättningen sker enligt överenskommelse men önskvärt
är senast den 1/4 - 2020.

DIN PROFIL
För att lyckas i rollen som klubbchef hos Höllviken Innebandy tror
vi att du måste vara en god ledare med starkt självständigt driv
som får saker att hända. Du måste brinna för föreningslivet och ha
förmågan att förstå förutsättningarna med ideell verksamhet, inte
minst utifrån att både den breda ungdomsverksamheten och elitidrotten är lika prioriterad. Vidare behöver du vara en strukturerad
person som bl.a. har egenskaper att utveckla ett gott samarbetsklimat, lyhörd för andras åsikter samt kunna etablera goda relationer. Eftersom rollen är föreningens ”ansiktet utåt” med uppgift att
bl.a. skapa externa och interna relationer krävs det att du är kommunikativ i din personlighet.

DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har en bakgrund som ledare inom företags- eller idrottsverksamhet, antingen som klubbchef eller annan roll där
verksamhetsstyrning/-utveckling har varit en stor del av arbetsuppgifterna. Förutom ovanstående kommer vi sätta värde på meriter inom ledarskap, ideell föreningsverksamhet, marknad inkl.
sponsorarbete och ekonomi.

ANSÖKAN
Verkar denna tjänst intressant, ber vi dig skicka din ansökan till
jorgen.hagmann@nordea.com. Vi gör löpande urval men önskar få
in din ansökan tillsammans med CV och personligt brev så fort
som möjligt. Tjänsten önskas vara tillsatt senast den 1/4 2020 om
möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta Jörgen Hagmann (styrelseordförande) på ovanstående mejladress eller via
mobil 070-535 90 57. Vi ser mycket fram emot din ansökan.

