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Sommarjobba som idrottsledare 

 
Ålands Idrott erbjuder sommarjobb som idrottsledare åt sju ungdomar födda 2004–

2007. 

Arbetet sker ute i våra medlemsföreningar och vi söker därför dig som gillar idrott och 
som vill vara med ute på fältet och jobba praktiskt. 

Är detta något för dig, välkommen med din ansökan! 

 
Vi har en plats vardera inom idrotterna friidrott, gymnastik, ridsport, segling, tennis, 
samt två platser inom fotboll. Arbetstiden är 80% (29h/veckan) och lönen är 1260€. 

I första hand kommer vi att anställa nya ungdomar dvs de som hade sommarjobb via 
Ålands Idrott sommaren 2020 – 2021 kan söka men de kommer då i andra hand. 

 

Fotboll - Jomala IK, IF Finströmskamraterna, IF FRAM 

Arbetsuppgifter: Planera, genomföra och utvärdera fotbollsträningar och summer 

Camp aktiviteter för barn. Administrativa uppgifter som 

materialinköp, inventering och underhåll av föreningens material. 

Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov och 

kompetens. 

Arbetstider:  Flexibla men planeras enligt 13-24.6.2022 (JIK) samt 27.6–1.7 + 

8-12.8.2022 (IFFK/ IF FRAM) 

 

Fotboll - IFK Mariehamn, Hammarlands IK 

Arbetsuppgifter: Vara ledare vid fotbollsskola, ledare/tränare för vissa av våra lag. 

Diverse arbetsuppgifter vid Alandia Cup kan till exempel vara 

planvärd, administration, evenemang, ledare på träningar. 

Administrativa uppgifter. 

Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov och 

kompetens. 

Arbetstider:  Flexibla men planeras enligt: 10.6. -3.7.2022 (IFK Mariehamn)    

1-7.8.2022 (HIK) 
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Friidrott - Ålands Idrottsdistrikt, IF ÅLAND 

Arbetsuppgifter: Vara ledare vid friidrottsträning, administrativt arbete såsom 

förberedelse inför tävlingar, resor.  

Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov och 

kompetens. 

Arbetstider: Görs upp i samråd med den anställda. Arbetstiderna är flexibla 

men planeras enligt 4.7-31.7.2022 

 

Gymnastik - Gymnastics Åland 

Arbetsuppgifter: Planera och genomföra läger. Hålla i freegym-dagar/träningar för 

olika åldersgrupper samt integrerade träningar med annat innehåll 

än gymnastik.  

Uppgifter annat än ledare: städning av hall, planering av 

kommande läger (tex AG-läger i augusti, ungdomsläger), 

genomgång av inventarier, insamling av statistik. Diverse andra 

uppgifter kan tillkomma enligt behov och kompetens. 

Arbetstider: Flexibla och görs upp i samråd med den anställda, inom perioden 

13.6-12.8.2022, totalt 4 veckor enligt överenskommelse  

 

Ridsport – Sleipner, DUV 

Arbetsuppgifter: Vara hjälpledare vid ridläger på Sleipner tre veckor samt en vecka 

vid DUV:s ridläger vid Stall Aftonsol, delta i ridlektioner, 

stallaktiviteter, hästhjälpare.  

Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov och 

kompetens. 

Arbetstider:  Sleipner 9.6-17-6, DUV läger 18.6.-23.6.2022, Sleipner 27.6 - 8.7 

totalt 4 veckor enligt överenskommelse 
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Segling - Mariehamns Seglarförening 

Arbetsuppgifter: Vara hjälpledare under seglarskolor och på seglarläger, rigga 

båtar, köra motorbåt för att kunna hjälpa barnen. Delta på 

kvällsträningar. Önskvärt är att du har viss seglingskunskap men 

ingen expertkunskap krävs. Diverse andra uppgifter kan tillkomma 

enligt behov och kompetens. 

Krav för jobbet är: Du behöver ha sjövana och klara av att köra 

motorbåt. 

Arbetstider: 13.6- 12.8.2022, totalt 4 veckor enligt överenskommelse 

 

Tennis - Mariehamn Lawn Tennisklubb 

Arbetsuppgifter: Vara hjälpledare vid inom tennisskolorna, innebär att man leder 

grupper för barn i ålder 5–15 år. Planering görs tillsammans med 

ledande tennistränare från MLK. Utöver dessa arbetsuppgifter 

tillkommer lite planskötsel som bevattning och plansopning vid 

grusbanorna. Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov 

och kompetens.  

Arbetstider: 13.6-12.8.2022, totalt 4 veckor enligt överenskommelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid överenskommelse mellan förening och sommarjobbare kan även andra arbetstider 

förekomma.  
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Utbildning och möten med arbetsgivare inför 

sommarjobbet 

För att få sommarjobbet så kommer vi att kräva att du deltar på en utbildning som dels görs 
via webben, men också genom närvaro och deltagande i diskussioner och praktiska 
moment. Utöver det kommer vi att arrangera ett möte med föreningen där vi går igenom 
arbetsuppgifter mm. 

Fakta om utbildningen: Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra 
grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa 
goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa 
som människor och idrottare. 

Tillfällen:   12 april 18.00 – 21.00 samt lördag 14 maj 9.30 - 17.00 
   3 + 7 timmar (Obligatorisk närvaro). Egna studier på 
  utbildningswebben ca 12 lektionstimmar samt en hemuppgift 
  i föreningen på totalt ca 3 lektionstimmar. 
 

 
Anmäl ditt intresse för sommarjobb senast den 28 februari 2022. 

Fritt formulerad ansökan sänds till info@alandsidrott.ax senast den 28.02.2022.  

Det som behöver ingå är: 

Namn, födelsetid, adress, telefonnummer, e-postadress 

Vilket av de sju olika jobben du söker 

Beskriv vem du är, vilka erfarenheter du har inom idrotten och vilka erfarenheter du har med 

barn och unga. 

 

Anställning sker i samråd med den idrott/förening där arbetet skall utföras.  

 

Har du frågor kring de olika sommarjobben kan du kontakta 

Linus Andersson tel: 0457 342 5432 eller maila info@alandsidrott.ax på Ålands Idrott. 

mailto:info@alandsidrott.ax

