
 

 
Vasa Sport Juniorer är en tvåspråkig ishockeyförening under stark utveckling  
med 600 spelare och 140 medarbetare. Föreningens ekonomi är stabil och vi är en av Finska 
Ishockeyförbundets mellersta distrikts största föreningar. Vi erbjuder en idrottslig livsstil och en 
utmärkt verksamhetsmiljö för alla våra medlemmar. 

Vår förenings viktigaste uppgift är att inspirera alla våra spelare till att spela ishockey och växa som 
idrottare och människor. Vi fostrar både elitspelare och skapar ett livslångt supporterskap. Vasa som 
ligaort erbjuder både för spelare och tränare en stig ända till den absoluta toppen inom vår 
idrottsgren.  

Vasaregionens Idrottsakademi är en av vårt lands mest framgångsrika idrotts-
akademier sett till idrottare i de olika landslagen (jfr med storlek). Vasaregionens 
Idrottsakademi är ett tvåspråkigt samarbetsnätverk och tjänstekoncept för 
elitidrottare. Idrottsakademin möjliggör en kombination av elitidrott och studier.  
Idrottsakademin är elitidrottens regionala nätverk och en stödfunktion för hela 
idrottarstigen genom koordinering av den vardagliga träningen, organisering av 
stödtjänster, utveckling av kompetens och träningsförhållanden.    

Idrottsakademin verkar inom den grundläggande utbildningen samt på andra- och 
tredje stadiet. Verksamheten koordineras av Finlands Olympiska kommitté.  

Vasa Sport Juniorer och Vasaregionens Idrottsakademi söker nu tillsammans en 
juniorchef och kommunikationsansvarig för ett tidsbundet arbetsförhållande.  

80% av arbetet görs för Vasa Sport Juniorers yngre åldersklasser, E-jun – 
skridskoskola. 

Du har lätt för att jobba med människor, är öppen och positiv och har erfarenhet 
av träningsverksamhet inom idrottsgrenar som utövas på is. Med din kreativitet, 
initiativ- och samarbetsförmåga skapar du god atmosfär och utveckling. Du är 
duktig på att både leda och dra träningar inom ishockey och inom övrig mångsidig 
fysisk aktivitet för 4-11 åringar och förstår att det viktigaste är att inspirera barnen 
och skapa en god atmosfär. Du kan möta, leda och utbilda olika grupper inom 
eller nära vår föreningsverksamhet och du kommunicerar tydligt. Du 
uppmärksammar och förstår 4-11 åriga barns mentala och fysiska 
utvecklingsskeden samt särskilda behov.  

I ditt tränarskap så baserar du ditt arbete på att inspirera barn till att röra på sej 
och på ett fostrande och pedagogiskt förhållningssätt. Till dina huvudsakliga 
ansvarsområden hör de yngsta åldersklassernas idrottsverksamhet enligt 
föreningens linjer och strategi. Hit hör samarbetet med lågstadierna (skolan i 
rörelse), föreningssamarbete med närområdets föreningar, tränings- och 
idrottsverksamhetens utveckling, lägerverksamhet och medverkande i 
ishockeyspelarnas morgonträningar inom idrottsakademin.        

 

20 % av arbetet görs för Vasaregionens Idrottsakademi  

Du förverkligar Vasaregionens Idrottsakademis kommunikationsplan genom att 
utnyttja olika kanaler på ett kreativt sätt och genom att arrangera olika samlingar 
och evenemang. Du är också ansvarig för att samarbetet mellan lagidrotterna 
inom idrottsakademin utvecklas. Du är intresserad av att utveckla elitidrotten i 
Vasaregionen och kan marknadsföra idrottsakademin. Du är beredd att lära dej 
och utvecklas inom arbetsområdet, du är pålitlig, självständig och duktig på att 



 

slutföra dina arbetsuppgifter. Du känner dej som hemma både bland idrottare, 
föreningsaktiva, samarbetsparters och på kontoret.  

I båda uppgifterna behöver du goda muntliga och skriftliga kunskaper inom båda 
inhemska språken.  

Vi erbjuder dej en unik chans, en fantastisk arbetsmiljö och en inspirerande 
möjlighet att arbeta både inom juniorishockeyn och inom elitidrotten i 
Vasaregionen. Arbetsförhållandet är tidsbundet och inleds 1.8.2016 och upphör 
30.4.2018.  

Intresserade skall sända din ansökan, CV och löneförslag senast 27.5.2016 per 
epost till adressen: 
 
 a-p.pajuluoma@juniorsport.fi. 

 

Tilläggsinformation: 

Vasa Sport Juniorer rf, verksamhetsledare Ari-Pekka Pajuluoma, 044 5740 444 

Vasaregionens Idrottsakademi, verksamhetsledare Jens Wallin, 050 5355 499 

 

www.juniorsport.fi 

facebook/vaasansportinjuniorit 

www.vsua.fi 

#starwayforathletes 

 


