
 
 

Sportchef barn 

Som sportchef barn ansvarar du för ålderblocket 5-8 år. 

Du jobbar tätt ihop med övriga sportorganisationen och huvuduppgiften för dig är att 

säkerställa att alla barn som börjar i Boo FF får en bra introduktion till fotbollen. I denna 

ålder är lek och boll i fokus. Du har förmåga att fånga upp både de barn som vill träna 

fotbollsinriktat tidigt och de barn som till en början behöver mer inslag av lek. 

Rollen är en heltidstjänst eller enl överenskommelse och tillsättning sker så fort som möjligt. 

Dina arbetstider är anpassade till fotbollsverksamheten, dvs börjar ofta lite senare på 

dagarna och du behöver kunna arbeta några kvällar i veckan och även på helger. 

I rollen kommer du bland annat att arbeta med: 

• Planera och administrera verksamheterna runt fotbollsskola 5–7 år 

• Säkerställa det fotbollsmässiga innehållet i fotbollsskolan 

• Coacha, utbilda (delvis själv men också genom externa utbildare) och utveckla Boo 

FFs ungdomsintruktörer som stöttar i verksamheten med fotbollsskolor 

• Säkerställa att föräldratränare runt barn 5-8 år introduceras och utbildas i 

fotbollsträning av barn och att deras tidigare erfarenheter tas till vara i verksamheten 

• Säkerställa att barnen introduceras i lekfullt matchspel på bra sätt och att de får en 

bra introduktion till seriespel i Sanktan vid 8 års ålder 

• Du är mycket ute på planerna och stöttar instruktörerna praktiskt i fotbollsskolan med 

strävan att hela tiden utveckla verksamheten 

Din bakgrund 

Du har en bakgrund inom fotboll och/eller annan idrott, och du gillar att arbeta med barn. 

Du har en förmåga att både hantera barnen och deras föräldrar så att alla känner sig sedda 

och trygga i fotbollsmiljön. 

Du har en stark vilja att utvecklas (du kommer få möjlighet till tränarutbildning hos oss) och 

att utveckla andra. 

• Tidigare erfarenhet av tränarskap är meriterade 

• Tidigare erfarenhet av arbete med barn är meriterade 

 

 

Skicka ansökan med personligt brev och CV till jobb@booff.se 

Undrar du något om tjänsten kan du kontakta klubbdirektör Jörgen Alevad, 0733-984122, 

jorgen.alevad@booff.se 
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