
 

Sportchef till Västerås Friidrottsklubb 

 

Västerås friidrottsklubb bildades 1989 efter sammanslagning av VIK Friidrott 

och IFK Västerås friidrott. Föreningen har cirka 1300–1400 medlemmar och 

ungefär 2/3 är barn och ungdomar. I verksamheten finns ett 100-tal ideella 

tränare. Träningar bedrivs i vår friidrottshall Westinghouse Arena där även 

kansliet finns. På sommaren tränar vi på Arosvallen som nu rustas för att hålla i 

fem år till. Det planeras för både ny utomhusarena och ny inomhusarena i 

Västerås och beräknas vara klara inom några år.  

ETT SPORTSLIGT LEDARSKAP FÖR ATT UTVECKLA FÖRENINGEN 

Västerås friidrott har bakgrund och anor av att vara en etablerad elitförening i 

Sverige. Dock har föreningen genom åren övergått mot att vara en stark 

ungdomsförening med god bredd och potential i juniorleden. Målsättningen är 

att kliva in och bli etablerad topp-10 förening i Sverige på nytt 

VI SÖKER NU EN SPORTCHEF TILL VÄSTERÅS FRIIDROTT 

Rollen ansvarar för att ta hand om: 

➢ Det sportsliga inom föreningen och verka för att nå uppsatta mål 

➢ Relation och kontraktshantering med elitaktiva 

➢ Planering och hantering inför och under mästerskap 

➢ Ledning av tränare och coacher 

➢ Administration och rutiner kopplat till den sportsliga delen 

Vi söker dig med följande egenskaper: 

o van och erfaren ledare 

o strategisk och serviceinriktad 

o gilla att arbeta med människor 

o duktig administratör 



o god datavana med kunskaper i Office-paketet 

o kunna flytande svenska i tal och skrift 

o krav på körkort 

VILLKOR: 

o tjänsten är heltidsanställning eller enligt överenskommelse 

o 6 månaders provanställning  

o arbetstid är normalt 8–17 men en del kvälls- och helgarbete förekommer 

o idrottsbakgrund är inte nödvändigt men ett plus 

o utdrag från belastningsregistret ska lämnas innan anställning påbörjas 

o lön och semester efter överenskommelse 

o anställningen omfattas av kollektivavtal med Unionen idrott 

Vi erbjuder: 

• du får arbeta i en positiv och välskött förening med god ekonomi 

• fri träning i våra arenor 

• möjlighet att utveckla ditt ledarskap 

• utveckla och bygga ett intressant nätverk i friidrottssverige 

• frihet att planera och disponera ditt arbete 

• leda några av Västerås mest framstående ideella tränare och ledare 

Skicka din ansökan senast 31 oktober 2022 till vår kanslichef Henrik Astfors via 

e-post henrik@vasterasfriidrott.se 

Frågor om tjänsten besvaras av Henrik Astfors, 0702810757, eller ordförande 

Per Andersson, 0707891917. 

mailto:henrik@vasterasfriidrott.se

