Gjekstad og Østerøya Idrettsforening (GØIF) er en breddeklubb som holder til på Østerøya
Idrettspark i Sandefjord. GØIF sine verdier er Åpen - Inkluderende - Utviklende.
GØIF er samarbeidsklubb med Sandefjord Fotball, og er sertifisert Kvalitetsklubb. For mer
informasjon, se hjemmesiden www.goif.no.

Assistent fotball-SFO (FFO GØIF Telenor Xtra)
GØIF driver en fotball-SFO, som er et tilbud til barneskoleelever i 1-4 klasse ved skoler i nærmiljøet.
FFO er i vekst, og i den forbindelse ønsker klubben å ansette ytterligere en assistent på timebasis.
GØIF er en klubb i utvikling og vi ser på muligheten for å utvide stillingen til å eventuelt også å
omfatte flere roller inn mot sport.
Stillingen rapporterer til leder for FFO, og oppgavene vil være å assistere leder for å gjennomføre de
daglige aktivitetene. I tillegg ønsker vi en person som kan ta litt ansvar og komme med nye tanker i
vår jobb med å utvikle FFO og GØIF.
Om FFO: Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor topp- og
breddefotball. Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Målet er at barna er aktive
og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning.
Ønskede kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trenererfaring på nivå barne- og ungdomsfotball er en fordel
Førerkort Klasse B («vanlig» førerkort)
Erfaring med FFO eller SFO er en fordel
Kjennskap til GØIF er en fordel
Kjennskap til Treningsøkta.no er en fordel
Kjennskap til PC er en forutsetning
Fri vandel er en forutsetning (Politiattest søkes om i samarbeid med GØIF)
Minimum 20 år

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•
•

Ønske om å jobbe med barn og aktiviteter
Gode samarbeidsegenskaper
Strukturert og selvgående
Kreativ i planlegging av aktiviteter
Eierskap til egen utvikling
Eierskap til utvikling av FFO GØIF

Dette får du:
•
•
•

Gode muligheter for utvikling, kursing, skolering og samlinger med Telenor Xtra
En givende hverdag med barn i aktivitet
Godt og aktivt arbeidsmiljø

Stilling er timebasert og tilsvarer ca. 50%. For den rette kandidat vil det være muligheter for større
engasjement ved flere roller i klubben. Søknader med CV sendes til ffo@goif.no. Søknadsfrist
omgående.
For spørsmål om stillingen, kontakt leder for FFO: Chris Michael Olsen (FFO@goif.no, mobiltelefon
906 83 680).

