
IFK Växjö Friidrott 

”IFK Växjö ska vara Sveriges sundaste friidrottsförening!” 

Gemenskap    Engagemang   Samarbete   Ödmjukhet   Hållbarhet 

Ungdomsansvarig i IFK Växjö 
Ungdomsansvarig med uppdrag att stötta och koordinera verksamheten för åldrarna 10–14 år. 
 
Om tjänsten 
Tjänsten som ungdomsansvarig innebär att stötta tränare och ledare för våra ungdomsgrupper med aktiva 
10–14. 
 

Du erbjuds 
• Möjlighet att bidra till utveckling av ungdomsfriidrotten i IFK Växjö genom att utveckla föreningens 

ungdomsgrupper 
• Möjlighet att vara drivande i att forma och sätta rutiner för ungdomsgrupperna 

 

Arbetsuppgifter 
I rollen som ungdomsansvarig ingår: 

• Fokus på åldrarna 10–14 år och dess tränare/ledare 

• Ingå i ett Idrottsutskott tillsammans med Träningskoordinator 15 år-
senior/styrelseledamot/klubbchef 

• Ledarvård/tränarvård för tränarna i ungdomsgrupperna 10–14 år 

• Stimulera till tränarutbildning - externt och internt i klubben 

• Verka för ökat tävlande genom gemensamma resor - träningstävlingar etc. 

• Säkerställa IFK:s träningsmodell för utveckling av ungdomar 10–14 år 

• Hjälpa tränarna att växla upp antal pass + tillhörande aktiviteter med stigande ålder 

• Koordinera extra teknikpass för GM-åldrarna 

• Verka för att grupperna har föräldramöte, gärna i september/oktober för de två yngsta grupperna 

• Stötta tränare/ledare i planering, aktiviteter, läger 

• Stötta Unga Ledare 

• Rapportera på hemsidan för vad som händer på ungdomssidan 
 

Vi söker dig som 
• Har gått tränarutbildningen Friidrott 12–14 år eller med motsvarande kompetens 
• Har tidigare erfarenhet som friidrottsledare 
• Är en god kommunikatör 
• Har erfarenhet inom idrottsverksamhet 

 

Det är meriterande om du 
• Varit ungdomsledare i friidrott 

 

Som person är du 
• Drivande 
• Prestigelös 
• Strukturerad 
• Lyhörd och har även stor integritet 

Övrig information 
Tjänsten är en timavlönad allmän visstidsanställning motsvarande 25%. Inledningsvis på 9 månader. Kvälls- 
och helgarbete förekommer. Anställningsgraden kan komma att utökas efter hand. Tillträde sker enligt 
överenskommelse, gärna så snart som möjligt. 
 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta klubbchef Mikaela Wieslander Mayer, 0470–
16116 mikaela@ifkvaxjo.se eller tränarsamordnare Håkan Widlund, 070–3695320 
hakan.widlund@vaxjo.se.  
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Ansökan omfattande personligt brev och CV skickas till info@ifkvaxjo.se. Ansökningar kommer att 
behandlas löpande och tjänsten besättas när vi hittat rätt person. 
 
Om IFK Växjö 
IFK Växjö bildades 1919. Föreningen har idag cirka 1000 medlemmar varav cirka 650 stycken ingår i någon 
av våra 25 träningsgrupper. Till vår hjälp har vi cirka 130 stycken tränare/ledare till våra grupper, vilka vi till 
största del hämtar från våra föräldrar. 

2012 byggdes Telekonsult Arena och vårt arenabolag, vilket har medfört att vi under de senaste åren har 
haft många framgångsrika och stora inomhusarrangemang. Telekonsult Arena har varit ett stort lyft för vår 
verksamhet både träningsmässigt och arrangemangsmässigt. Vi arrangerar även Växjöloppet, Vårruset och 
Blodomloppet, vilka är viktiga arrangemang för oss. 
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