
KLUBBCHEF till Varbergs GIF Friidrott  

Vill du vara med och utveckla Varbergs GIF Friidrott? Då är det här något för dig!  

Varbergs GIF Friidrott har ca 400 medlemmar från 7 år och uppåt.  Vår verksamhetsidé är att alla 

intresserade ska få möjlighet att bedriva friidrott i Varberg. Det ska vara roligt och välkomnande! 

Verksamheten omfattar därför både bredd/motion och friidrott på elitnivå.  

Träningen leds av kunniga tränare och vi har förmånen att ha fina lokaler/arenor både inomhus och 

utomhus. Vi tävlar främst i Sverige men också internationellt och vi arrangerar egna nationella (och 

ibland även internationella) tävlingar.  

Vi vill nu utveckla vår verksamhet ytterligare och söker därför en KLUBBCHEF som kan ha en 

samordnande roll för träning, tävling och utbildning.  

 

Dina uppgifter  

I ditt uppdrag ingår främst:  

− att, i samråd med tränare, utarbeta och utveckla träningsprogram som en ”röd tråd” och i 

samklang med klubbens verksamhetsidé  

− att tillsammans med tränare och tävlingskommitté samordna och planera för träningsläger, 

friidrottsskola och våra egna arrangemang 

− att sammanställa utbildningsbehov och samordna utbildning för klubbens tränare och ledare 

I uppdraget ingår även viss marknadsföring och kommunikation. Du samverkar också med andra 

friidrottsklubbar i närområdet. Inom klubben arbetar du på uppdrag av och rapporter till styrelsen. 

 

Din profil  

Du har intresse för och kunskap om friidrott på en övergripande nivå och du har ett stort intresse av 

ungdomsidrott och träningsutveckling. Har du dessutom en utbildning inom idrott och hälsa är det 

meriterande. 

Du har förmåga och erfarenhet av att leda och organisera. Du är pedagogisk och bra på att 

kommunicera, både i tal och skrift.   

Framför allt är du drivande, positiv och brinner för uppgiften.  

 

Omfattning  

Tjänstens omfattning är ca 50%, på konsultbasis. Arbetstiden följer verksamheten, vilket även kan 

innebära kvällar och helger. Tillträde och arvode enligt överenskommelse. 

 

Välkommen med din ansökan till friidrott@varbergsgif.se.  


