
 

Hyllie IK, en av Malmös största 
ungdomsfotbollsklubbar, söker ny 
klubbchef 
 

Om Hyllie IK  

Vår vision, värdegrund och verksamhetsidé är:  

”I Malmös mest attraktiva ungdomsverksverksamhet fostrar vi nästa generations framgångsrika 

fotbollsspelare” 

Gemenskap – Glädje – Stolthet – Prestation 

• Vi utvecklar spelare på och utanför planen 

• Alla ska ges möjlighet att delta 

• Vi vill förena människor ur alla samhällsgrupper 

• Vi är en engagerad samhällsaktör i närområdet 

• Vi skapar glädje och gemenskap genom vårt idrottsutövande 

Hyllie IK har idag drygt 800 aktiva medlemmar i alla åldrar: tjejer, killar, damer och herrar. För att 

verksamheten ska fungera har vi ett 70-tal ideella ledare, tre anställda, samt en styrelse som 

arbetar med hjälp av arbetsutskott.  

Klubben står på en stabil ekonomisk och verksamhetsmässig grund. Vårt hem är Hyllie IP, mitt i 

ett expansivt område som erbjuder stora möjligheter till tillväxt. Inom kort utökas vår hemmaarena 

med nya träningsytor, vilket ger oss fantastiska möjligheter för fortsatt utveckling!   

När vår nuvarande klubbchef går vidare mot nya uppdrag, söker vi därför dig som kan förvalta 

den grund som byggts upp, men även bidra till att förverkliga nya visioner.  
 

Om uppdraget  

Att vara klubbchef innebär att du tillsammans med sportchef och materialansvarig på Hyllie IKs 

kansli har det fulla ansvaret för den operativa verksamheten. Styrelsen är formell chef för de 

anställda och representeras av ett HR-utskott som ansvarar för medarbetarsamtal, lönesättning 

och arbetsmiljöfrågor. 

En av de viktigaste uppgifterna tillsammans med kollegorna på kansliet är att se till att våra ledare 

– befintliga och nya – får den utbildning och stöd som de behöver så att spelarna i sin tur kan 

utvecklas och ha roligt under träning och matchspel. Ni har ett delegerat ansvar för 

marknadsföring, sponsring, den sportsliga verksamheten och administration. 

Som klubbchef har du ett stort och viktigt ansvar för ekonomin inom de budgetramar som 

årsmötet beslutar om, intäkter såväl som inköp/kostnader, och för att administrationen fungerar 

smidigt. Vi tror därför att god planering, struktur och ordning är naturligt för dig. 



 

Att entusiasmera, utveckla och leda alla involverade till att göra sitt bästa för att bidra till vår 

vision ligger dig nära hjärtat. Tillsammans med sportchefen är du klubbens viktigaste 

representant mot våra aktiva medlemmar och deras föräldrar. En stor del av ditt arbete kommer 

därför att ägnas åt kommunikation kring att skapa engagemang. Ju klarare och tydligare 

förväntningarna är, desto bättre blir verksamheten.  

Du deltar aktivt i arbetet med sponsringsverksamhet och företagsnätverk. I arbetet med att 

utveckla våra faciliteter och planera för optimala träningsmöjligheter krävs ett driv och en god 

dialog med Malmö stad. Du håller i taktpinnen och driver verksamheten framåt tillsammans med 

styrelsen som finns där som stöd, men också som styrande för verksamhetens inriktning och i 

övergripande ekonomiska frågor. 

 

Om dig  

• Du har ett naturligt värdegrundsbaserat ledarskap inom dig och tycker om att ta ansvar. 

• Du har stort sinne för ordning och reda, har god ekonomisk förståelse med kunskap om 

resultat- och balansräkning. 

• Du trivs med att arbeta självständigt, men involverar också andra när det behövs. 

• Du strävar ständigt efter utveckling och förbättring, av både dig själv och det du gör. 

• Du brinner för att få ungdomar att växa. 

• Du är duktig på att kommunicera i både tal och skrift.  

• Du är bra på att lyssna och har förmåga att hantera svåra samtal när det behövs. 

• Det är meriterande om du har en bakgrund inom ungdomsverksamhet, föreningsliv och 

idrott. 

  

Om tjänsten och ansökan 

Tjänsten är en heltidstjänst och vi vill gärna diskutera en årsarbetstid med idén att det i snitt ska 

vara en 40 timmars arbetsvecka, förlagd i huvudsak till dagtid på vardagar men även närvaro 

vissa kvällar och en del helger för att möta verksamheten. Din arbetsgivarrepresentant kommer 

att vara klubbens ordförande. 

Sista ansökningsdag är 14 november 2021. Vi träffar kandidater löpande, så vi ser gärna att du 

skickar din ansökan i form av CV och personligt brev snarast till Mikael Åström, ordförande och 

rekryteringsansvarig på astrom.mikael@telia.com. Vi vill gärna höra vad som lockar dig att söka 

tjänsten och hur just du kan bidra till Hyllie IK. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Mikael Åström, ordförande, astrom.mikael@telia.com, tel. 0761-392222 
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