Smålands Fotbollförbund söker Distriktsförbundskaptener (DFK)
Smålands Fotbollförbund söker Distriktsförbundskaptener till flickor och pojkar födda 2004.
Smålands Fotbollförbund (SmFF) är ett av landets största specialdistriktsförbund med 335 föreningar, cirka 550 damoch 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 Distriktsförbundskapten ansvarar du för ett distriktslag. I ett DFK-team ingår ansvarig distriktsförbundskapten,
assisterande distriktsförbundskapten och distriktsförbundskapten målvakt.
I ditt uppdrag som DFK ska du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delta vid samtliga samlingar/matcher för din åldersgrupp
Aktivt förbereda samlingarna tillsammans med Smålands FF:s Spelarutbildare (SU).
Ha en regelbunden kontakt med Smålands FF:s Spelarutbildare.
Meddela spelare muntligt som deltagit vid flera samlingar och som hamnat utanför truppen
Vara lyhörd för tips från olika ledare och följa upp tips från ”fyndrutor”(alla tips måste följas upp)
Använda de lokala spelarutbildarna (LSU) för uppföljning av tipsen
Spelartruppen till kansliet senast en månad före resp. samling
Redovisa samlingen senast 3 dagar efter samlingen
Ansvara för material; matchställ, träningsoveraller, förbandsartiklar mm.
Match/spelarobservation
Representera vid DM-final

Kvalifikationer
• Du ska ha genomgått minst tränarutbildning motsvarande UEFA A.
• Du ska ha kunskaper/erfarenheter om Smålands FF:s spelarutbildning
• Du ska ha aktuell erfarenhet från senior- och/eller ungdomsfotboll
• Du ska vara ett föredöme som ledare
• Du ska följa Smålands FF:s spelarutbildningsplan
• Du ska vara Smålands FF:s ansikte utåt
Anställningsvillkor
Uppdraget är arvoderat utifrån Smålands FF:s ekonomiska bestämmelser.
Avtalet som DFK är på 3 år med reservation om laget går vidare i distriktscupen.
Ansökan
Ansökan med CV ska vara oss tillhanda senast den 16 november 2018.
Ansökan skickas till Johanna Karlsson via e-post johanna.karlsson@smalandsfotbollen.se.
Ange i ansökan vilken DFK-roll du söker.
Upplysningar om uppdraget lämnas av:
Johanna Karlsson, spelarutbildningskonsulent, johanna.karlsson@smalandsfotbollen.se
Välkommen med din ansökan!

