BAG ARMO SSEN KÄRRTO RP BK
F Ö R E N I N G S KO N S U L E N T PÅ H E LT I D S Ö K E S
FÖR FOTBOLLSKLUBBS EKONOMI OCH ADMINISTRATION
Vilka är vi?
Bagarmossen Kärrtorp BK är en fotbollsklubb i förorten med kvarterskänslan kvar och med fokus på
barn- och ungdomsfotboll. Vi är en växande förening med ca 1100 medlemmar, varav 80% är barn
och ungdomar, i en stadsdel med ca 46 000 invånare. Klubben har idag damlag i div. 3 och herrlag i
div. 4, 150 5-6-åriga knattar som leker fotboll samt, ca 40 lag anmälda i serier. Verksamheten grundar
sig på utveckling, glädje och gemenskap med fokus på att aktivera unga.
Vårt kansli
På Kärrtorps IP finns just nu tre anställda; en föreningskonsulent på 100%, en sportchef på 50% och
en caféarbetare på 60%. Vi önskar nu ersätta tjänsten som gäller föreningskonsulent på 100%.
Vad ska du göra?
Föreningskonsulentens arbetsuppgifter är att ansvara för ekonomi och administration med fokus på
att i samarbete med kassören i styrelsen och bokföraren betala räkningar och följa upp budget,
fakturera och följa upp klubbavgifter, betala ut löner och sköta personaladministration, förbereda
bokslut, söka och redovisa bidrag för närvaro och aktiviteter och delansvar för sponsring.
Vidare ansvarar du mot lagen och fotbollsskolorna för materialförsörjning, redovisningar av lagens
utlägg, spelarregistreringar, domargruppen, bemanning, inköp och inredning av caféet, nycklar och
föreningens förråd, inkommande brev via post och mejl, arkivering samt delansvar för genomförande
av knatte-, sommarskolor och camper.
Vem är du?
Vi söker dig som är en duktig och driven administratör som gillar ordning och reda och det är ett plus
om du har arbetat med ekonomi tidigare. Du bör ha erfarenhet av idrottsverksamhet och ledarlett
arbete med barn och ungdomar gärna inom ideell verksamhet. Du ska vara en god och lyssnande
kommunikatör och älska att lösa dina uppgifter i samarbete med styrelse och ledare.
Arbetsuppgifterna kan förändras beroende på verksamheten och styrelsens prioriteringar.
Så söker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning först med tillträde snarast möjligt och lön
fastställs efter överenskommelse. Vi strävar efter mångfald i klubben och välkomnar särskilt kvinnor.
BKBK har tecknat kollektivavtal med Unionen.
Skicka in ditt CV och personliga brev till ordforande@bkbk.se senast den 20 februari.
För frågor om tjänsten kontakta ordförande Jonas Olsson 070-529 43 00. Ni kan även läsa mer om
klubben på www.bkbk.se.

Rekryteringen sker löpande och tillträde till tjänsten är snarast.

