
 
Sportkoordinator i Enebybergsgymnasterna  

Vi söker en erfaren ledare och sportkoordinator 
med positiv energi!  
Har du erfarenhet av verksamhetsutveckling och personalledning och gillar gymnastik? Vill du 
vara med och leda utvecklingen i en av Stockholms gymnastikföreningar? Då kan vi erbjuda en 
spännande nyckelroll i Enebybergsgymnasterna.  

Rollen 

Som sportkoordinator i Enebybergsgymnasterna har du en övergripande roll att samordna 
träning och tävling för våra ca 1000 gymnaster och säkerställa en röd tråd i föreningens 
verksamhet. Du fungerar som daglig arbetsledare för våra anställda tränare, ca fem personer. 
I uppdraget ingår också att tillsammans med vår idrottskonsulent planera och driva projekt 
och evenemang. Du arbetar utifrån styrelsens strategiska beslut och verkar för en långsiktig 
utveckling av föreningens organisation och samtliga verksamheter.  

Vem är du?  

• Du har gymnasterna i fokus 
• Du ser gymnastik som en källa till glädje 
• Du har förmågan och viljan att främja bra laganda, engagemang och skapa goda 

relationer 
• Du står helhjärtat bakom Svensk Gymnastisks värdegrund och uppförandekod 
• Du har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap 
• Du har erfarenhet av idrottsrörelsen och ideell verksamhet 
• Du är en strukturerad, handlingskraftig, kreativ och målmedveten ledare 
• Du är nyfiken och har förmåga att lyssna och samarbeta 
• Du har en utbildning från exempelvis Bosön, Ollerup, GIH eller motsvarande 

Exempel på arbetsuppgifter  

• Aktivt stötta tränare och ledare i sin utveckling  
• Kvalitetssäkra och utveckla träningarna för ett likvärdigt arbetssätt  
• Samarbeta med vår idrottskonsulent och samordna schematider i hallar, läger och 

tävlingar samt andra arrangemang 
• Stödja föreningens verksamhet i arbetet att ta fram kort- respektive långsiktiga 

verksamhetsplaner 

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på deltid med en planerad omfattning på 50%. För den som 
önskar går det bra att fylla ut till heltid som tränare. Arbetet sker huvudsakligen 
eftermiddagar och kvällar, även om vissa arbetsuppgifter kan förläggas till kontorstid. Tillträde 
sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.  

Arbetsplatsen är Enebybergsgymnasterna kansli i Danderyds gymnasium, samt de hallar i 
kommunen där verksamheten bedrivs. Vissa resor förekommer. Du rapporterar till 
Enebybergsgymnasternas styrelse.  



 
Enebybergsgymnasterna  

Enebybergsgymnasterna är en av Danderyds största ideella idrottsföreningar och 
betydelsefull i det allt viktigare folkhälsoarbetet för ökad fysisk aktivitet bland barn och 
ungdomar. Med vårt motto "Engagemang & Glädje" förenar vi gymnastik och framgång med 
social samvaro och gemenskap. För oss är träning och tävling lika viktigt och vi försöker hitta 
en plats för alla hos oss. Vi vill bedriva gymnastik så den utvecklar barn och ungdomar så väl 
fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt.  

Föreningen drivs främst genom ideellt engagemang och har en tydlig organisation med 
styrelse och arbetsgrupper för olika arbetsområden. Verksamheten bedrivs i Danderyds 
kommun där föreningen bl a disponerar en specialanpassad gymnastikhall.  

Skicka din ansökan till: styrelsen@enebybergsgymnasterna.se 
Vi vill gärna ha din ansökan snarast. Intervjuer sker löpande. 

Vid frågor kontakta Linda Stridh: 
styrelsen@enebybergsgymnasterna.se 
+46(0)70 873 82 70  

 


