Klubbchef till ÖIS Fotboll
Är du en passionerad ledare som sätter laget före jaget, som brinner för förändringsarbete och
att skapa driv och engagemang? Är du dessutom affärs- och idrottsintresserad samt älskar
föreningsliv? Då kan du vara personen vi söker i rollen som Klubbchef!
Din framtida arbetsgivare
ÖIS bildades av Wilhelm Friberg 1887, det här gör oss till Sveriges äldsta fotbollsklubb. Vår klubb
bildades med mottot En sund själ i en sund kropp. Det här mottot lever vi fortfarande efter. Vårt
motto är att skapa förutsättningar för människor att må bra i både huvud och kropp och
därigenom få ett bra liv. Hos oss börjar allt på fotbollsplanen, från knattar till A-lag och vidare
till supporters och partners är vi välmående lirare. Varje dag arbetar vi för att ge alla ÖIS:are en
sund själ i en sund kropp.
Vad erbjuder en dag hos företaget?
I rollen som Klubbchef är din huvudsakliga uppgift att leda och fördela arbetet på kansliet samt
att sköta föreningens drift på ett sätt så att dina medarbetare känner sig sedda och utmanade.
Du kommer att ha en nyckelroll i ÖIS framtida utveckling och vara en stor del av driva det
strategiska arbetet framåt. Med fokus på rätt rutiner, processer och uppföljning för du ÖIS till
toppen. Arbetet präglas av en arbetsplats och förening med mycket hjärta och engagerade
människor.
Exempel på arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•

Huvudansvar för driften av föreningen.
Övergripande intäkts- och kostnadsansvar.
Regelbundna medarbetarsamtal.
Kommunikationsarbete mot till exempel media, svenska fotbollsförbundet och
liknande.
Delaktig i utvecklingsfrågor kring föreningen och driva dem framåt.

Vem är du?
Vi söker dig som är en engagerad och relationsbyggande ledare, som har förmågan att få
människor med sig mot nya höjder och mål. Givetvis är du affärs-, resultatinriktad men du är
först och främst en lagspelare som sätter laget före jaget i alla lägen. Vidare är du
kommunikativt stark och räds inte att stå i centrum i offentliga rum. Du har en hög strategisk
höjd och i kombination med din kreativa och nytänkande sida leder du ÖIS till nästa nivå.
Krav:
•
•
•
•
•

Chefserfarenhet med goda dokumenterade resultat
Väl bevandrad i att strukturera upp en organisation med rutiner, processer och
uppföljning
Erfarenhet av övergripande intäkt & kostnadsansvar
Erfarenhet av att hantera externa offentliga relationer mot media, kommun etc
Innehaft eget ideellt uppdrag inom föreningslivet

Meriterande:
•
•
•
•
•

Erfarenhet från roll inom elitidrott
Starkt nätverk inom Göteborgs näringsliv
Erfarenhet av intäktsdrivande arbete inom evenemangsbranschen
Relevant eftergymnasial utbildning
Utbildningar inom SvFF & SEF

Villkor:
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Varaktighet: Tillsvidareanställning
Arbetstid: Heltid
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching,
matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra
bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande
del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela
rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på.
Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar
initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och
samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och
du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista
ansökningsdatum är 18:e december. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Markus
Nordbring på Markus@effektiv.se

