Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry (EVT), on kehittyvä, kannustava ja yksi suurista suomalaisista
taitoluisteluseuroista seuroista sekä Olympiakomitean laatuohjelmaan kuuluva Tähtiseura.
Juhlimme tänä vuonna nelikymmenvuotistaivalta.
EVT on innostava ja monipuolinen taitoluisteluseura, jossa tarjotaan kilpailemisen ja harrastamisen
iloa..
Tarjoamme korkeatasoista valmennusta sekä yksin- että muodostelmaluistelussa pääasiassa
Myyrmäen jäähallilla. Yksinluistelussa meillä on eritasoisia kilparyhmiä ja muodostelmaluistelussa
joukkueet tulokkaista SM-junioreihin ja kansallisen puolen joukkueisiin. Luistelukoululaisille
tarjoamme luistelun iloa, onnistumisia ja kehitämme vahvan perusluistelupohjan hyvässä ilmapiirissä
oikeantasoisessa ryhmässä.
Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä Suomen Taitoluisteluliiton palvelukseen, haemme nyt uutta
vakituista toiminnanjohtajaa vetämään ja kehittämään toimintaamme.
Toiminnanjohtajalta odotamme
mielellään aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta sekä näyttöjä esimiestyöstä ja hyvästä
hallintotavasta. Lisäksi koet toiminnan kehittämisen itsellesi tärkeänä asiana. Olet tekijä, saat
aikaiseksi lupaamasi asiat ja viet päätökset nopeasti käytännön toimintaan. Toivomme sinulta
vahvaa taloushallinnon osaamista ja ymmärrät lukujen lisäksi sen, mitä kokonaisuuden taakse
sisältyy. Sinulta ei edellytetä omakohtaista taitoluistelutaustaa.
Lisäksi arvostamme jos
tunnet urheiluseuratoiminnan ja liikunta on lähellä sydäntäsi. Olet ehkä toiminut nuorten ja/tai
liikunnan parissa. Olet hyvä suunnittelemaan ja organisoimaan. Erotat mistä vanhasta on hyvä pitää
kiinni ja mitä voidaan edelleen kehittää. Toimit luontevasti ja määrätietoisesti
yhteistyökumppaneiden kanssa ja edustat seuraa eri tilaisuuksissa. Tulet hyvin toimeen sekä
luistelijoiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Osaat hyödyntää taitavasti erilaisia viestintäkanavia.
Käytämme MyCubia ja ASIOta toiminnan tehostamiseksi, niiden tuntemus on eduksi, mutta ei
välttämätöntä.
Työnkuvasi
Toimit päätoimisten valmentajiemme ja tuntityöntekijöidemme lähiesimiehenä. Huolehdit myös
yhteisön kehityskeskusteluista, työhyvinvoinnista ja henkilöstösuunnittelusta. Palvelet
luistelijoitamme ja heidän perheitään mitä moninaisimmissa kysymyksissä, mm. laskutukseen,
varusteisiin, tapahtumiin liittyvissä asioissa.
Vastuullasi on seuran toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä valmentajien ja hallituksen
kanssa. Vastaat seuran toiminnan budjetoinnista ja sen toteutumisen seurannasta. Huolehdit
jäänjaosta ja tilavarauksista yhdessä valmentajien kanssa. Taloushallinnossa tukenamme on
tilitoimisto sekä Procountor -ohjelmisto. Laskutuksen hoidat MyClubin kautta. Huolehdit seuran
viestinnästä ja markkinoinnista yhdessä hallituksen ja vapaaehtoisten kanssa.
Järjestämme vuosittain erilaisia tapahtumia, näytöksiä ja kilpailuja. Olet mukana niiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työsi on itsenäistä, ja voit vaikuttaa työaikaasi ja -paikkaan. Työtä
tehdään osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoamme sinulle
Mielenkiintoisen ja aktiivisen seurayhteisön.
Mahdollisuuden kehittää seuran toimintaa yhdessä huippuvalmentajiemme kanssa.
Tuemme ammatillisen osaamisesi kehittämistä.
Lähetä hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen petri.castren@volvocars.com viimeistään
21.2.2019 klo 18 mennessä. Lisätietoja antaa seuran puheenjohtaja Petri Castrén, 0500-618291.
Laita hakemuksesi Otsikkokenttään ”EVT Toiminnanjohtaja”.
Hae tehtävään mahdollisimman pian, sillä käsittelemme hakemuksia myös hakuajan kuluessa.
Huomiomme myös osa-aikaisen työn mahdollisuuden.
Liitä hakemukseen CV sekä palkkatoiveesi.

TULE MEILLE TÖIHIN!

