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Skånes Innebandyförbund söker Spelarrekryterare  
 
Till säsongen 22/23 kommer Skånes Innebandyförbund erbjuda distriktets föreningar 
hjälp med att genomföra skolbesök och prova-på-träningar för att rekrytera nya 
innebandyspelare. Nu söker vi dig som brinner för innebandy och kan inspirera barn i 
rollen som spelarrekryterare i Skåne.  

Om rollen 

I rollen som spelarrekryterare på Skånes Innebandyförbund blir du anlitad för att genomföra 
en ny tjänst vi erbjuder föreningarna från och med säsongen 22/23. Uppdraget innebär att 
besöka skolor på dagtid för att visa innebandy samt genomföra prova-på-träningar 
tillsammans med föreningarna. Syftet är att rekrytera nya killar och tjejer runt om i Skåne 
som vill börja spela innebandy.  
 
På skolbesöken bokas du in för ett besök på en idrottslektion för att berätta om och visa upp 
innebandy som representant för skånsk innebandy. Under skolbesöken bjuds barnen även 
in till prova-på-träning med den förening som initierat besöket. Prova-på-träningarna 
genomför du som spelarrekryterare tillsammans med representanter för föreningen.  
 
Satsningen kommer i första hand rikta sig mot grön och blå nivå, vilket innebär att spelarna 
du träffar i rollen kommer vara mellan 7 och 12 år.  
  
Vi vill att du som söker rollen:  

• brinner för innebandy och har egen erfarenhet som spelare, ledare eller domare 
• delar Svensk Innebandys värderingar 
• har möjlighet att genomföra skolbesök dagtid minst ett tillfälle per vecka 
• har möjlighet att genomföra prova-på-träningar minst två kvällar per månad 
• är minst 18 år gammal 

 

Det är meriterande om du har: 
• ledarutbildning i Svensk Innebandys utbildningsstege 
• erfarenhet av arbete med barn 

 
 

Som person:  
• är du social och har lätt för att få kontakt med nya människor  
• är du pedagogisk och trivs med att lära ut och prata inför folk 
• kan du inspirera och få andra att se hur kul det är att spela innebandy 

 
Omfattning och villkor 
Rollen är ett arvoderat uppdrag, spelarrekryterarna arvoderas med 400 kr per skolbesök eller 
prova-på-träning.  
 
Rollen innebär arbete på vardagar och vardagskvällar genom besök hos olika skolor och 
innebandyföreningar i Skåne, körersättning alternativt reseersättning utgår. Vi ämnar 
rekrytera spelarrekryterare hemmahörandes i olika delar av distriktet för att enkelt kunna 
erbjuda tjänsten till hela innebandyskåne. 
 
Inför påbörjat uppdrag kommer spelarrekryterarna utbildas och tilldelas material och 
utrustning.  
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Ansökan 
Din ansökan ska innehålla ditt CV samt en beskrivning av dig själv och varför du skulle passa 
i rollen. Märk din ansökan ”Spelarrekryterare”  
 
Vi tar emot ansökningar endast via: skane@innebandy.se. Skicka din ansökan senast 2022-
05-22.  
 
Skånes IBF kommer från de som erbjuds rollen att begära in ett utdrag från 
Belastningsregistret. 
 
För frågor om rollen kontakta:  
Henrik Paulsson, verksamhetschef, 040-600 59 61, henrik.paulsson@innebandy.se 
 
Övrigt 
Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt datsskyddsförordningen. 
 
 
 


