
 

 

 
Arbetsbeskrivning Koordinator 
 
 
 
Arbetsbeskrivning 

Position 
Klubbens “spindel i nätet”, Kansliets hjärta  
Klubbadmistratör 

Linjechef 
Verksamhetschef 

Norrtulls Sportklubb 

Tre Liljor 3 

113 44Stockholm 

Din ansökan skickas till: rekrytering@norrtullssk.se  

innehållande: CV & motivation till tjänsten i personligt brev, 
senast: 19.06.2019 

 

Din första dag hos oss gärna: 05.08.2019 

 

Kontakta Daniela på +46 76 760 50 24 vid frågor. 

 
 
Syfte/ Ambition 

Om Norrtulls Sportklubb 

Norrtulls SK är en av Stockholms största idrottsföreningar med 2200 aktiva medlemmar, varav över 95 procent är barn och ung-
domar. Vi har verksamhet inom bandy, bordtennis, fotboll, handboll och innebandy som utgår ifrån våra tre grundvärderingar - 
alla är välkomna, alla är lika värda och alla på egna villkor. 2018 tilldelades Norrtulls SK Nelson Mandela-priset av Stockholms 
stad för vårt arbete med integration av nyanlända barn och unga. Samma år utsågs vi även till Sveriges bästa ungdomsklubb i 
bordtennis. 

Vi söker nu dig som vill vara med på den spännande resan att lyfta NSKs kansli till nya höjder. Vi kallar vår satsning “Framtidens 
kansli”. Läs mer om den nedan. 

Du kommer att vara spindeln i nätet - eller hellre sagt kansliets hjärta - och är en mycket viktig pusselbit för att klubben ska 
kunna lyckas med detta. Du kommer att projektleda flera av kansliets grenövergripande nyckelaktiviteter och -initiativ. Du vet 
hur löpande och återkommande aktiviteter bäst automatiseras och förenklas för att skapa utrymme för utveckling. Du trivs 
med förändring och har en stark egen motor. Du hjälper till att driva igenom förändringar och har skinn på näsan samt ett för-
stående, accepterande och välvilligt sinne. 

Ditt arbetssätt är strukturerat och ditt sinne flexibelt. Du skapar god energi i din omgivning och trivs i att motivera, inspirera 
och där det behövs utmana kollegor. Du delar vårt engagemang för att få barn i rörelse, samtidigt som du har en sund distans 
till jobbet. Jobbet är en viktig ingrediens i ditt aktiva liv. 

Du är van att kommunicera med flera olika målgrupper, t.ex. medlemmar, ledare, föräldrar, barn & ungdomar, andra idrottsför-
eningar och -förbund och möjligtvis styrelsen. Du känner dig trygg i att använda olika, moderna, digitala kommunikationsplatt-
former för att nå ut med ditt/klubbens budskap.  

“Framtidens kansli” - vad betyder det? 

Vi har superroligt när vi tillsammans skapar möjligheter för fler och fler barn att röra på sig på sina villkor. Vi automatiserar och 
förenklar det återkommande arbetet och ger plats, utrymme och resurser för utveckling av nya idéer som är anpassade efter 
barnens och ungdomarnas behov och önskemål. Vi tar klubben in i framtiden helt enkelt. Och det är vi stolta över och delar 
med oss av. Vi hörs och syns i alla relevanta IRL och digitala kanaler. Vi passar alltid på att lyfta varandra och klubben! Vi skapar 
en plats där alla vill vara med och engagera sig. 
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Huvudansvarsområden: 

Ansvarig 
Du ansvarar för ett antal nyckelprocesser och -initiativ för verksamhetens existens och framtida utveckling: 
1/ Klubbadministration - medlemsregister, närvaroregistrering 
2/ Materialansvarig - träningsmaterial, matchmaterial, knattepaket 
3/ Idrottsadministration - i.e. domare & tränare - licensering, lagorganisation, tävlingar  
4/ Kanslilokalen - skick, uthyrning, kontorsmaterial, kanslitelefon och -mejl 
5/ Möjligheten till eget ansvar för idrottssektioner inom klubben. 
 
Projektledning 
Du projektleder ett antal nyckelprocesser och -initiativ och säkerställer en hög kvalité av leveransen ihop med de idrotts-
ligt ansvariga: 
1/ Spelarrekrytering - öppet hus, skolrekrytering 
2/ Föräldrarekrytering - tränare, lagledare, lagbildning 
3/ Arrangemang - interna & externa deltagare - läger, cuper, turneringar, klubbresor, klubbmästerskap 
4/ Säsonguppstart av nya årsgrupper 
 
Utförande av återkommande uppgifter 
I tätt samarbete med verksamhetschefen utför du 3 av klubbens viktigaste nyckelprocesser: 
1/ Klubbens träningstider 
2/ Klubbens löpande ekonomi 
3/ Kommunikation & marknadsföring 

 
 
Samarbeten: 

Tätt samarbete med verksamhetschefen och de idrotts-/grenansvariga, bra och tät kommunikation med tränare, domare, 
lagledare, skolor, samarbetsklubbar, externa samarbetspartners 

 
 
Personalansvar 

N/A 

 
 
Målsättningsmått 

✓ Leverans gentemot målen i verksamhetsplanen med hög kvalité och i tid 

✓ Skötsel av löpande arbetsuppgifter självgående och automatiserad med hög effektivitet 

✓ Hyresgästernas nöjdhetsgrad på kansliet 

✓ Medarbetarnas trivsel på kansliet som arbetsplats 

 
 
 
  



 

 

Ansökningsprofil 

Utbildning Rationale Måste Gärna Merit 
Universitetsexamen Fördelaktigt att ha en universitets-

examen. Inte nödvändigt för ge-
nomförandet av uppdraget. 

   
X 

Tidigare arbetslivserfarenhet 
Projektledarskap Hög projektledningskompetens. Re-

sultatfokuserad, noggrann, struktu-
rerad, detaljfokuserad. 

X   

Organisationsförmåga med känsla för helheten Stor förmåga att omvandla hel-
heten till verklighet. 

X   

Specifik kompetens 
Erfaren och säker kommunikatör. Tydlig & Effektiv. Hittar rätt tone of voice för både 

den interna och externa kommuni-
kationen som hjälper till att för-
medla att NSK är allas bästa kompis 
och vill alla väl. 

X   

Digi-savvy väldigt van och erfaren i använd-
ningen av diverse digitala mjukva-
ruprogram och appar för ökad ef-
fektivitet 

X   

Personlighet 
Stark drivkraft, engagemang och ansvarstagande. Sätter igång själv och håller moti-

vationen uppe hela vägen in i mål. 
X   

Doer Alltid redo att kavla upp armarna 
och få saker gjorda. 

X   

Team player 
 

En sann team player, som drivs av 
att leda och samskapa. Hjälper till 
och inspirerar andra att leverera 
hög kvalité i tid. 

X   

Förändringsbenägen Omfamna nya möjligheter. Nyfiken 
och modig. Trygg i att komma med 
nya förslag och idéer. 

X   

Strukturerad & organiserad Förmåga att själv sätta priorite-
ringar utifrån verksamhetsplanen. 
Arbetar strukturerat och organise-
rat, effektivt. 

X   

Språkkunskap 
Flytande i svenska Tal & skrift X   

Flytande i engelska  Tal & skrift X   

 


