STILLINGSOPSLAG – UDVIKLINGSKOORDINATOR TIL KANALBYENS IF
Brænder du for idræt og udvikling, og kan du motivere børn og unge til at blive mere aktive? Så er det måske dig, vi leder efter!
Kanalbyens Idrætsforening (KIF) er en flerstrenget forening, der udbyder forskellige idrætsaktiviteter primært til børn og unge, men
også enkelte aktiviteter for voksne. Alle foreningens aktiviteter foregår på og omkring Skolen i Sydhavnen, der er beliggende på
Teglholmen.
Den 01.01.2021 indgik vi et samarbejde med DGI omkring ”Flere børn i forening”, hvorfor fokus er på at udvikle KIF, så foreningen
kan rumme endnu flere børn og unge. For at lykkes med dette projekt blev der afsat midler til at ansætte en udviklingskoordinator,
der sammen med foreningens bestyrelse er med til at drive og udvikle foreningen. Denne stilling er nu ledig pr. 01.11.21.
Stillingen er på 15-20 timer om ugen og er en blanding af administrativt arbejde og udviklingsarbejde. Det sidste halve år har vi
arbejdet på at udvikle og igangsætte tilbud for børn i alderen 0-5 år. De næste udviklingsopgaver, vi ønsker fokus på, er bl.a.
vandsportsaktiviteter, målgruppen af unge i alderen 13-18 år samt videreudvikling af foreningens frivilligstrategi.
Konkrete arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer.
Ledelse, rekruttering og fastholdelse af frivillige. Understøtte vores trænere og hjælpetrænere, så de lykkes med det
sportslige og sociale i foreningen.
Igangsætte Stand Up Paddle (SUP) hold med opstart i foråret/sommeren 2022.
Tovholder på et 2-årigt udviklingsprojekt med midler fra Københavns Kommunes udviklingspulje for børn og unge
(projektledelse, regnskab og evaluering).
Fundraising målrettet idræts- og fritidsområdet
Udvikle og igangsætte feriecamp og ferieaktiviteter.
Samarbejde med relevante aktører om udviklingsopgaver, herunder konsulenter fra Københavns Kommune og DGI.
Planlægning og afvikling af sæsonprogram samt andre arrangementer fx åbent hus og sæsonafslutning.
Udvikle attraktive tilbud målrettet unge i alderen 13-18 år.
Foreningsdrift, herunder ansøgning om faciliteter, tilskud mv.
Kommunikation og markedsføring af foreningens aktiviteter på sociale medier

Ansøgerprofil:
Vi har ikke noget krav til din uddannelsesmæssige baggrund, men vi håber at finde én, der har erfaring fra foreningslivet
eksempelvis som bestyrelsesmedlem eller træner. Derudover er det vigtigste, at:
•
•
•
•
•
•
•

Du har indblik, forståelse og interesse for det frivillige foreningsliv samt udviklingen af idrætsområdet
Du arbejder selvstændigt og tager ansvar for løsning af egne opgaver
Du er udadvendt og god til at opbygge samarbejdsrelationer med eksterne partnere.
Du har erfaring med at lede og motivere frivillige.
Du har et godt overblik og trives med administrative opgaver.
Du evner at arbejde i et højt tempo i tavle perioder
Du er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver, møder og arrangementer, som er placeret i aften- og weekendtimer.

Vi tilbyder:
En stilling, hvor du får stort ansvar, ejerskab og indflydelse på foreningens udvikling. Stillingen er på ca. 20 timer om ugen med
mulighed for at arbejde, hvor det passer dig bedst. Dog har vi spidsbelastningsperiode ifm. planlægning og igangsættelse af ny
sæson, samtidig med at vi har en forventning om, at du udviser fleksibilitet omkring arbejdstid, da der kan forekomme aften- og
weekendarbejde ifm. foreningsaktiviteter, bestyrelsesmøder og frivillighåndtering. Vi tilbyder en timeløn på 175 kr. i timen plus
feriepenge.
Ansøgningsproces
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende ansøgning og CV til
info@kanalbyensif.dk. Skriv ”Ansøgning” i emnefeltet.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Venlig hilsen
Kanalbyens IF (www.kanalbyensif.dk)

Ansøgningsfrist
12. oktober 2021 (samtaler afholdes 15. oktober)
Opstart
1. november eller hurtigst derefter.
Kontakt
Signe Holmenlund, 61470430.
Info@kanalbyensif.dk

