
 

Verksamhetsledare och Fotbollstränare – Järpens IF Fotboll 

Sportledare - Åre Kommun 

Omfattning: Deltid 
Varaktighet: 6 månader eller längre 
Anställningsform: Tidsbegränsad – visstidsanställning. Projekttid 2022-01-01 till och med 2023-12-31 
Antal jobb: 1 - 2 

OM JOBBET 
Järpens IF är en förening som bedriver Fotbolls- och Ishockeyverksamhet på Röjsmon i Järpen. 2018 
byggde vi med ideella krafter vår konstgräsplan, Norrmontage Arena. Vi spelar- och tränar även på 
gräsplan, Cuba, i västra Järpen. I Röjsmohallen delar vi i Järpens IF utrymme med Järpens Skidklubb, 
Järpens Gymnastikförening, Järpens Curlingklubb och JGY - Åre Skidgymnasium.  
 
I dagsläget bedriver vi fotbollsträning för 8 olika lag. Från de yngsta födda 2015 till damlaget som 
spelar i div.3 JH och A-laget herrar i div.3 Nedre Norrland.  
 
Vi söker dig som trivs med att arbeta med människor och drivs av att se dem växa och utvecklas. 
Huvuduppgiften är att driva våra tre projekt som innefattar Idrottsfritids för barn- och ungdomar, 
Parafotboll och Gå Fotboll. Projektet är Järpens IFs bidrag till samhällsnyttan för kommunens 
innevånare.   
 
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta mycket direkt i verksamheten med tränarrollen, som 
huvudtränare i föreningen. Som en del av tjänsten kommer du även att ha administrativ tid för att 
kunna utföra dina arbetsuppgifter. Tjänsten kommer ställa stora krav på dig att vara självgående, din 
förmåga att se lösningar och att tänka utanför boxen.  

Ena stunden planerar du A-lagets spel som du vill utforma till att bli det mest framgångsrika, något 
som alla pratar om i samhället och som de yngre spelarna vill ta del av i framtiden. Nästa stund går 
du ut och leder en träning för ett gå-fotbollslag, och innan du avslutar dagen har du arrangerat 
fotbollsfritids med mellanmål för kommunens ungdomar och deltagit på utbildning av föreningen 
ideella tränare på kvällen. 
 
Arbetet som verksamhetsledare ger dig stor möjlighet att tillsammans med din kollega att planera 
innehåll och arbetstid. Tjänsten kräver att du är flexibel i din arbetstid vilken inkluderar både kvällar 
och helger, då du alltid är med i verksamheten. Tillsammans med din kollega och föreningen jobbar 
ni mot ett gemensamt mål där ni rapporterar till fotbollssektionen och föreningens styrelse. Med det 
övergripande ansvaret för fotbollsverksamhet-, funktion och resultat driver du föreningen mot nya 
höjder. 
 
Arbetet innebär ett nära samarbete med skolorna i Åre kommun med planering av Idrottsfritids och 
lovaktiviteter. 
 
I rollen som huvudtränare i föreningen ansvarar du för träningar och match på seniornivå, 
föreningens långsiktiga utveckling, säsongsplanering och utformning av samsyn över träningsupplägg. 
Rollen som verksamhetsledare kan lämpa sig för att kombinera med studier eller annat arbete. 

  



Att din positiva energi och ditt intresse för fotboll smittar av sig till alla i 
föreningen är en självklarhet. Det sticker verkligen ut att du kan motivera och jobba framåt 
tillsammans med föreningens medlemmar, tränare, ledare och styrelse. Det är viktigt för oss i 
Järpens IF att du motiveras av att utmana dig själv för att bidra till din egen såväl som föreningens 
utveckling. 

Bered dig på en utmanande, energirik och ständigt utvecklande tjänst hos oss i Järpens IF! Vid 
tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. 

Vänta inte med din ansökan, vi kommer att ha löpande intervjuer och tillsätter rollerna så fort vi 
hittar våra nästa stjärnor. 

Tjänsten kommer innefatta personalansvar över bland annat elever, praktikanter och assisterande 
ledare.  
Budget 
Arbetsmiljöansvar 

KVALIFIKATIONER 

Arbetslivserfarenhet 
Krav 
- formell tränarutbildning SvFF, lägst UEFA B eller motsvarande 

tränarutbildning.
- instruktör/tränare inom Fotboll – erfarenhet inom seniorfotboll efterfrågas. 
Meriterande 
- utbildning inom pedagogik och ledarskap.
- utbildad fritidsledare eller lärare
- har erfarenhet av arbete med barn- och ungdomar.
- flerårig erfarenhet av Fotboll, som aktiv eller tränare.
- utbildad fotbollsdomare.
- vara välstrukturerad och kunna kommunicera tydligt med såväl föräldrar som spelare.
- vara självgående, ta egna initiativ och inte vara rädd för att hantera svåra beslut.
- vara intresserad av att bidra till föreningens övergripande utveckling.

Språk 
- svenska
-engelska i tal och skrift

Meriterande 
- Spanska/Portugisiska och andra språkkunskaper

KÖRKORT 
Krav på körkort, lägst behörighet B 



 

ANSTÄLLNINGSVILLKOR 
Inför anställning begär vi ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete 
med barn och ungdomar. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ 
gärna utdraget i förväg då viss handläggning förekommer.  
 
 
DELTID  
Förtroendearbetstid/Årsarbetstid 
 
LÖN  
Ange löneanspråk 
Individuell lönesättning 
Fast månadslön 
 
ARBETSGIVARE  
Järpens IF 
www.jarpensif.se 
 
VAR LIGGER ARBETSPLATSEN 
Röjsmovägen 8 
83731 Järpen 
 
KONTAKT 
verksamhetsledare@jarpensif.se 
 
Niclas Brissman 
Fotbollsansvarig Järpens IF 
070-5121691 
 
Micael Olsson 
Ordförande Järpens IF 
070-5166818 
 
VI HAR GJORT VÅRT VAL AV ANNONSKANALER OCH VI UNDANBER OSS ALLA ERBJUDANDEN OM 
ANNONSERING- OCH REKRYTERINGSHJÄLP I SAMBAND MED DENNA ANNONS. 
 
ANSÖKAN 
Ansök senast 2021–12-01 via mejl verksamhetsledare@jarpensif.se 
 


