
 

 

Sensitivity: Internal 

Klubbchef till Torshälla IBK 
Torshälla IBK grundades formellt 1995 men redan på slutet av 80-talet lades grunden under IOGT-NTOs 

flagga. Idag är vi drygt 400 spelare i åldrarna 5-50 fördelade på 20 lag som spelar innebandy i föreningen 

och vi växer för varje år.  

Namnet till trots kommer våra medlemmar från alla hörn av Eskilstuna kommun. Vår målsättning är att vara 

det naturliga valet för alla som vill idrotta. Som ett led i denna vision har vi arbetat fram en föreningspolicy 

som genomsyrar föreningens verksamhet. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet som har sin bas i 

Skjulstahallen i Eskilstuna där vi har de flesta träningarna och matcherna samt vårt kansli. 

Vi söker nu en ny Klubbchef. Som klubbchef leder du föreningens dagliga verksamhet och ansvarar 

för att koordinera alla ideella krafter som leder lagen, hjälper till runt matcher och träningar och som 

utgör den stora massan av arbetskraft i föreningen. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är 

planering, schemaläggning, inköp av förnödenheter till kiosk, betalningar, viss bokföring och 

genomföra innebandyträningar. Du är i rollen verkligen föreningens centralpunkt och beräknas, 

förutom ovan nämnda arbetsuppgifter, också vara aktiv i din kommunikation med medlemmar, 

förbund och andra föreningar och intressenter. 

För att lyckas i rollen tror vi att du måste ha ett stort Innebandyintresse och erfarenhet från sporten 

som ledare eller spelare. Du drivs av att utveckla barn och ungdomar, har goda kunskaper i svenska i 

både i tal och skrift, samt stor datavana och kan hantera de vanligaste Office programmen på ett bra 

sätt. 

Vi ser att du måste inneha minst ett B-körkort och ha tillgång till egen bil. Erfarenhet från pedagogisk 

utbildning och/ eller arbetslivserfarenhet från området är meriterande. 

Visst helg- och kvälls-arbete förekommer, till viss del schemalagt. 

Du söker tjänsten genom att maila in din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@tibk.nu. Frågor 

om tjänsten besvaras av Johan Mejenqvist, 070-643 13 78 och Fredrik Wernqvist, 073-4031368. Det går även 

bra att maila frågor till ansokan@tibk.nu. Behandling av ansökningar och fortsatt rekryteringsprocess 

kommer ske löpande. 
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