
 
 

Ungdomssommarjobb inom idrott 
 
 

Till sommaren 2020 erbjuder Ålands Idrott sommarjobb till sju ungdomar 
mellan 15–18 år.  

Du som idrottens sommarjobbare kommer att arbeta ute i någon av våra 
medlemsföreningar och hjälpa dem med olika uppgifter.  

Vi söker 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 gymnastik, fotboll, golf, ridsport, segling, tennis, 
motorsport. Arbetstid är 80 % (29h/veckan). Lönen är 1170€/månad 
 

 

Utbildning och arbetsdagar 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 en-två arbetskvällar och en lördag eller söndag som vi planerar 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:   1 april 18.00 – 20.00 samt lördag 25 april 9.30 - 17.00 
   2 + 7 timmar (Obligatorisk närvaro). Egna studier på 
  utbildningswebben ca 12 lektionstimmar samt en hemuppgift 
  i föreningen på totalt ca 3 lektionstimmar. 
 

Arbetsdagar: Datum för arbetsdagarna bestäms i samråd med de som skall anställas 

 

 

  



 
Idrottens arbetsbeskrivningar 
 
Inom gymnastiken är arbetsuppgifterna att vara ledare på läger, hålla i externa grupper, freegym-
tillfällen med drop in samt extra träningar för intresserade gymnaster. En genomgång av hallen, d.v.s. 
gå igenom mindre redskap och se vad som behöver uppdateras.  
Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov och kompetens. 
Arbetstider är : 8.6. -3.7.2020  
 
Inom fotbollen är arbetsuppgifterna att vara ledare vid fotbollsskola, ledare/tränare för vissa av våra 
lag. Diverse arbetsuppgifter vid Alandia Cup beroende på personens intressen och kompetens; kan 
till exempel vara planvärd, administration, evenemang, m.m. 
Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov och kompetens. 
Arbetstider är: 8.6. -3.7.2020 
 
Inom motorsporten är arbetsuppgifterna främst vid kartinguthyrning med uppgifter som kiosk och 
kassa, lättare verkstadsarbeten, gräsklippning, målning, hjälpa till vid klubbens barn och 
ungdomsträningar. Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov och kompetens. 
Arbetstider är: 8.6. -3.7.2020 

Inom golfen är arbetsuppgifterna hjälpledare vid junior och knattegolfen, lättare anläggningsskötsel, 
kansliuppgifter. Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov och kompetens. 
Arbetstider är: 8.6. -3.7.2020 
 
Inom ridsport är arbetsuppgifterna att vara hjälpledare vid ridläger på Sleipner tre veckor samt en 
vecka vid DUVs ridläger vid Stall Aftonsol , delta i ridlektioner, stallaktiviteter, hästhjälpare.  
Diverse andra uppgifter kan tillkomma enligt behov och kompetens. 
Arbetstider är : 22.6 – 12.7 samt 10-14.8.2020 
 
Inom tennis är arbetsuppgifterna att 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 är: 8.6- 21.6.2020, en vecka i juli samt 10-14.8.2020 

Inom segling är arbetsuppgifterna vara hjälpledare under seglarskolor, rigga båtar, köra motorbåt för 
att kunna hjälpa barnen. 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 är: 8.6- 21.6.2020 
Avseende seglingen är arbetets varaktighet 2 veckor. 
 
Vid överenskommelse mellan förening och sommarjobbare kan andra tider förekomma.  
 

 



 
 
 
Anmäl ditt intresse för sommarjobb senast den 17 mars 2020 
 

Fritt formulerad ansökan sänds till lena@alandsidrott.axsenast den 17.03.2020.  
Det som behöver ingå är Namn, födelsetid, kontaktuppgifter samt vilket av jobben du söker 
Beskriv kort 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.  
 

Om du har frågor och vill veta mer kontakta oss vardagar 09-16.00 

Josefine Gustafsson +358 457 342 5432 e-post josefine@alandsidrott.ax  
Lena Eriksson, tel: +358 457 342 1974  e-post: lena@alandsidrott.ax 
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