
 

 

 

Mariehamns gymnastikförening söker ny basgruppskoordinator 

MGF är med sina ca 900 medlemmar en av Ålands största föreningar när det kommer till barn och 
ungdomar. Vårt mål är att barn och ungdomar ska få en positiv bild av gymnastik och idrott, där 
gymnastiken ger en bra grund för fortsatt utveckling. Alla barn och ungdomar ska bli sedda och känna 
sig betydelsefulla. Vi vill stimulera barn och ungdomar att fortsätta inom gymnastiken och skapa ett 
livslångt intresse för idrott. Samtidigt vill vi ge de gymnaster som vill satsa på att nå toppen de 
förutsättningar och möjligheter som krävs. Det ska finnas plats för varje enskilt barn som vill hålla på 
med gymnastik. Vi vill sätta Åland i rörelse.  

Vår basgruppskoordinator går vidare till nya utmaningar och därför söker vi en ersättare. I teamet 
ingår även verksamhetsledare, huvudtränare och ca 50 ledare på timbasis samt en engagerad 
styrelse. Vår huvudsakliga verksamhet sker i Bollhalla i Mariehamn. 

Till hösten 2020 behöver vi en koordinator för våra basgrupper och tränare till en del av dessa 
grupper. Du bör brinna för breddidrott och vill vara med och säkerställa kvaliteten i dessa grupper. 
Basgrupperna är våra hobby- och nybörjargrupper. Du ska ha erfarenhet att jobba med barn 
och/eller ungdomar samt idrott. Erfarenhet från gymnastik är en merit, men ett genuint intresse för 
idrott och egen kompetensutveckling räcker långt. Vi erbjuder handledning och kontinuerlig 
utbildning.  

Jobbet är deltid (40%-65% av heltid) och kan anpassas efter din situation. Majoriteten av timmarna 
är i hall med grupper. Arbetstiden kan variera, men i huvudsak eftermiddagar och vissa kvällar eller 
helger. Här finns det möjlighet att påverka sina tider och antal timmar i veckan så att det passar båda 
parter. På sikt hoppas vi att kunna utöka tjänsten till heltid och här finns möjlighet att du själv är med 
och utvecklar tjänsten. Föreningen har en spännande resa framför sig med hallbyggnation som 
kommer innebära att vi kommer kunna ha bred verksamhet även dagtid samt en satsning på olika 
externa grupper. 

Till arbetsuppgifterna hör bl.a.: 

 Leda och träna gymnaster i föreningens olika barngrupper 
 Viss handledning av övriga basgruppsledare 
 Ta hand om skolgrupper och andra grupper på enstaka besök i hallen 
 Under lågsäsong arrangera och hålla i hobbyläger 
 Vara med i planeringen och utförande av olika evenemang och tillställningar 

 

Sista ansökningsdag är 28.6, men hittar vi rätt person tidigare, kan anställningen gå snabbare.   

Tillträde för tjänsten är 10 augusti 2020, men kan diskuteras. Om du tycker det verkar spännande, 
skicka in din ansökan med CV, personligt brev och löneanspråk till ylva@gymnastik.ax. Vid frågor 
kontakta verksamhetsledare Ylva Watkins 00 358 457 3433899. 


