Sønderborg

2021

FC SØNDERBORG

Sportschef søges til fuldtidsstilling i FC Sønderborg.
FC Sønderborg er en overbygning af 11 fodbold klubber i Sønderborg kommune. Overbygningen ledes af en styregruppe, hvor alle
klubber er repræsenteret. Den daglige ledelse er af styregruppen uddelegeret til FC Sønderborgs forretningsudvalg.
FC Sønderborg har de senere år gennemgået en udvikling ved at satse på at skabe et moderne og velfungerende elite- og
træningsmiljø for ungdoms fodbolden i Sønderborg kommune. FC Sønderborg har hold fra U13-U19 og har senest fået tildelt 1 1/2
stjerne fra DBU’s licenssystem, hvilket du skal være med til at fastholde.
FC Sønderborg samarbejder med både en idrætslinje på en folkeskole, morgentræning på Sønderborg Talent Akademi og
ungdomsudannelserne.

Arbejdsopgave
I jobbet som sportschef har du ansvaret for overbygningsdelen FC Sønderborg og talentholdene fra U13-U19. Du står for ansættelser
og har det daglige ansvar for arbejdet med trænere og spillere, herunder den mere fodboldteoretiske del, hvor der løbende arbejdes
med træningsøvelser, træningsmanualer og afholdelse af træner- og spillersamtaler samt trænermøder.
Du vil som sportschef have ansvaret for den daglige drift af ungdomselite-fodbold i FC Sønderborg.
Du er desuden en del af overbygningens sportslige daglige ledelse kaldet forretningsudvalg (bestående af: formand for styregruppen,
formand for forretningsudvalget, sportschefen, talentchefen, den daglige økonomiansvarlig, kasseren, klubhusansvarlig og presse &
kommunikationschefen
Sportschefen har desuden kontakten til DBU og ansvaret for, at FC Sønderborg lever op til DBU’s krav i forhold til DBU licensen
Vi forventer
• at du har stor fodboldfaglighed og trænererfarin
• at du har træneruddannelse på minimum A-niveau eller har erfaring fra organitorisk ledelse fra lignede stillin
• at du har administrative kompetencer, pædagogisk indsigt og gode evner til at inspirere og lære fra di
• at du har kendskab til talentudvikling, nyeste træningsmetoder og scoutin
• at du er en dygtig leder med klar og tydelig kommunikationen til trænere, spillere og forældr
• at du er dygtig til at samarbejde og kan nde dig til rette i en overbygning og samarbejde med de fodboldklubber der er med i
overbygninge
• At du er indstillet på at skulle være en del af hele overbygningen, så viden deles på tværs af alle samarbejdsklubbe
• At du deltager i morgentræningen på Sønderborg Talent Akademi (STA)
Løn efter kvali kationer.
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Ansøgningsfrist 6. april kl. 12.
Er du klar til et job i FC Sønderborg, så send dit CV og ansøgning til kommunikationschef Marius Vestergaard på
fc.sonderborg.marius@gmail.com. Vil du vide mere om jobbet så kontakt kommunikationschef Marius Vestergaard på 30507117
Mærk ansøgningen: Sportschef FC Sønderborg.

