
 

 

Sundbybergs IK söker medarbetare  

 

 
Sundbybergs IK söker ny kanslimedarbetare med intresse, kunskap och 
erfarenhet inom idrott och kommunikation – är det du? 
 
Om Sundbybergs IK 
Sundbybergs IK med nästan 4000 medlemmar och aktiva utövare är den största 
föreningen i Sundbyberg. Sundbybergs IK har en omfattande barn- och 
ungdomsverksamhet som lägger grunden för sportsliga framgångar och som aktiverar 
unga i alla stadsdelar i kommunen. Varje år engagerar vi många unga som genom 
sommarjobb leder aktiviteter för sommarlovslediga barn i Sundbyberg. 
 
Föreningen består av nio idrottssektioner:  

- Bordtennis 
- Bowling 
- Fotboll 
- Friidrott 
- Innebandy 
- Ishockey 
- Orientering 
- Parasport 
- Skidor 

 
Varje sektion leds av en egen styrelse. Hela föreningen leds ytterst av en klubbstyrelse 
som ansvarar för övergripande verksamhets- och föreningsutveckling, samt personal- 
och kanslifrågor. 
 
Sundbybergs IK:s ambition är att fortsatt vara en relevant och intressant förening för alla 
barn, unga och vuxna i kommunen. För 2021 har föreningen flera fokusområden som vi 
tror hjälper oss i att fortsätta vara den bästa idrottsföreningen i Sundbyberg: 
 

- Normer och jämställdhet – alla ska känna sig välkomna att idrotta hos oss 
oavsett nivå, ambition eller förmåga 

- Kommunikation – utveckla en sammanhållen kommunikation för hela föreningen 
- Förbättrad medlemshantering – få snabb och god service 
- Sponsring – utveckla samarbetet med befintliga och nya sponsorer 

 
Vi har ett nära samarbete med Sundbybergs stad genom bland annat dagkollo och en 
sommarlovsaktivitet kallad ”Passa vidare”. 
 
Om tjänsten  
Som kanslist är du en av två medarbetare som arbetar övergripande för hela föreningen. 
Då en av våra mångåriga kanslimedarbetare nyligen slutat söker vi nu en ny 
medarbetare som till viss del ska arbeta med vanligen förekommande kansliuppgifter.  
Tjänsten har också en tydlig kommunikationsprofil där du är en viktig del i att 
synliggöra föreningens verksamhet internt och externt, både för medlemmar och aktiva, 



 

 

men också för samarbetspartners och sponsorer. En viktig del i ditt arbete blir att 
utveckla, stärka och bidra positivt till Sundbybergs IK:s varumärke. 
 
I din roll kommer du att arbeta med kommunikation, verksamhets -och 
föreningsutveckling och administration. Du kommer ha ett nära samarbete med den 
övergripande klubbstyrelsen och vara en viktig del att realisera och genomföra styrelsens 
beslut som är kopplade till ditt ansvarsområde. 
 
Ditt huvudsakliga ansvarsområde 
Som medarbetare på kansliet arbetar du med många och varierande uppgifter. De 
huvudsakliga områden du kommer att arbeta med är: 

 Övergripande intern och extern kommunikation  
 Etablera och underhålla ett nära samarbete med alla sektioner så att alla föreningens 

idrotter synliggörs i vår kommunikation 
 Administration och dokumentation 
 Ha kontakt med ledare och tränare i såväl senior- som ungdomsverksamhet. 
 Medlemshantering 
 Ha kontakt med andra föreningar, förbund, kommunen m fl. 
 Delta i sponsorarbete. 

Arbetstider 
37,5 timmar/vecka. Normalt kontorstider men arbete på helger/kvällar kan förekomma. 
 
Lön 
Individuell lönesättning 
 
Förutom de två övergripande kanslitjänsterna har ni även fyra medarbetare på fotbollens 
kansli som närmaste kollegor. Ert gemensamma kontor ligger centralt nära tunnelbanan 
på Stationsgatan 9 i Sundbyberg. 
  
Om den vi söker 
I jobbet som kanslist förväntar vi oss att du har kunskap, utbildning eller motsvarande 
erfarenhet inom  
 

- Kommunikation (sociala medier, medlemsinformation, nyhetsbrev, hemsida) 
- Minst gymnasiekompetens, gärna med fokus på idrott. 
- Idrotts-och föreningsutveckling 
- Goda kunskaper i det svenska språket (tal och skrift). 

Som person är du 
- Initiativ-och idérik 
- Social 
- Driven 
- Engagerad 
- Kreativ 
- Positiv 
- Självgående 
- Lösningsfokuserad 
- Ansvarstagande 

 
 



 

 

Du trivs med: 
 jobba i en idrottsorganisation 
 bygga relationer som leder till utvecklande och positiva samarbeten. 

 
 

Information 

Kontaktperson är klubbens ordförande Jan Kihl, 070 515 28 83 eller jantkihl@gmail.com 

Ansökan skickar du till kansliet@sik.org senast 17 oktober 2021. 

Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.  
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