Smålands Fotbollförbund söker Fotbollsutvecklare (FU)
Smålands Fotbollförbund söker Fotbollsutvecklare inför 2019 med placering runt om i Småland
Smålands Fotbollförbund (SmFF) är ett av landets största specialdistriktsförbund med 335 föreningar, cirka 550 dam- och
herrlag samt 1200 ungdomslag. Smålands Fotbollförbund har till uppgift att utveckla och administrera verksamheten i
Småland och på Öland. Vi organiserar tävlingsverksamhet och utbildningsverksamhet för såväl spelare, ledare och domare.
Uppdraget innebär:
Som FU är du Småland FF:s förlängda arm ut till våra föreningar. Uppdraget går ut på att sprida SvFF:s budskap och
innehållet i spelarutbildningsplanen, tränarutbildningen och Fotbollens spela, lek och lär (FSLL). Uppdraget innebär en stor
del uppsökande verksamhet där du som FU ska vara ett bollplank i olika utbildnings-, utvecklings- och verksamhetsfrågor.
Kvälls- och helgarbete kan periodvis vara omfattande. Självständigt arbete ute i föreningarna kompletteras med aktiviteter
och fortbildningar med SmFF.
I ditt uppdrag som FU ska du:
• Genomföra SvFF:s tränarutbildningar på hemmaplan
• Genomföra lagbesök och tematräningar enligt SvFF:s spelarutbildningsplan
• Genomföra föräldrautbildning utifrån FSLL
• Informera/ utbilda föreningarna i SvFF:s nya spelformer
• Vara ansvarig för minst 3 föreningar i ditt närområde (fler om du önskar)
• Genomföra minst 5 aktiviteter/ förening under året
• Delta på SmFF:s obligatoriska fortbildningar (3 st/ år) och telefon- eller Skypemöten (4 st/ år)

Kvalifikationer:
• Du har genomgått minst tränarutbildning motsvarande B-ungdom/ UEFA B

•
•
•
•
•
•
•

Du ska ha erfarenhet av ideellt arbete som ledare i fotbollsförening
Du ska vara pedagogisk som person
Du ska ha hög social kompetens och kunna hantera nya grupper
Du ska vara en duktig fotbollsinstruktör
Du ska ha god initiativförmåga då uppdraget till stora delar innebär självständigt arbete
Du kan organisera och strukturera ditt arbete
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift

Anställningsvillkor
Uppdraget är arvoderat. Du tilldelas ett antal föreningar (minst 3 st) som du ansvarar för och genomför uppdraget i.
Fotbollsutvecklaren arvoderas utifrån sina insatser kopplade till projektet enligt följande:
Heldagsuppdrag (>6h) 1 800 kr och halvdagsuppdrag (<6h) 900 kr. I dessa ersättningar ingår planeringstid. Reseersättning
tillkommer (30 kr/ mil). Avtalet som FU är på 1 år med möjlighet till förläggning med ytterligare 1 år.

Ansökan
Ansökan med CV ska vara oss tillhanda senast den 16 november 2018.
Ansökan skickas till Rebin Mardan via e-post rebin.mardan@smalandsfotbollen.se. Urval sker löpande.

Upplysningar om uppdraget lämnas av:
Rebin Mardan, Ledarutbildningskonsulent, rebin.mardan@smalandsfotbollen.se
Välkommen med din ansökan!

