Komeetat on kasvava jyväskyläläinen jalkapalloseura. Vietämme 10-vuotisjuhliamme tulevana vuonna.
Toiminnassamme on mukana 12 poikien ja tyttöjen ikäkausijoukkuetta sekä miesten joukkueet Nelosessa ja Kutosessa.
Kesällä tarjoamme mahdollisuuden perheen pienimmille pelaajille aloittaa jalkapalloharrastus Valioliigatoiminnassamme. Valioliiga tarjoaa 5-8 vuotiaille pelaajille harjoitus- ja pelitapahtumia koko kesän ajan.
Lisenssipelaajiemme määrä on noin 400 pelaajaa. Seuramme erityinen ylpeyden aihe on 2017 valmistunut oma
kotikenttämme Comets’ Park, seuran tiloineen Jyväskylän Keltinmäessä. Yhdessä tekeminen ja kaikki mukaan
toimintaan sekä pelaamaan ovat keskeisiä arvojamme.

Meillä on sinulle mahtava tilaisuus merkitykselliseen ja näkyvään työhön lasten liikunnan parissa. Liity
ennakkoluulottomaan tiimiimme kehittämään ja aktivoimaan pienten jalkapalloilijoiden ensimetrejä
futiksen parissa, junioreiden grassroots-toiminnassamme.
Tule mukaan avauskentälliseemme, haemme:

Grassroots-toiminnasta vastaavaa junioripäällikköä
Tavallisesta työpäivästäsi suurin osa kuluu kentillä pienten junioreiden ja heidän valmentajien parissa.
Autat, kuuntelet ja koulutat valmentajia seuran strategian mukaisesti. Tärkeitä erillistehtäviä ovat mm.
lasten jalkapallokoulun järjestäminen ja jalkapallokoulun jälkeisen uuden aloittavan ikäluokan Komeettajoukkueiden muodostaminen ja toiminnan vauhdittaminen. Tarvittaessa toimit aloittavan ikäluokan tai
jonkin muun ikäluokan vastuu- tai apuvalmentajana ja olet mukana ohjaajana Komeettojen tuottamissa
lasten iltapäiväkerhoissa. Toimenkuvaasi voidaan sisällyttää tarpeen mukaan seuratoimintaan liittyviä
tehtäviä. Näitä voivat olla esim. seuran järjestämien turnausten järjestelytehtävät, Comets’ Parkin
huoltotehtävät ja osallistuminen erilaisiin projekteihin. Toimenkuvaasi sisältyy myös hallinnollisia ja
viestintään liittyviä tehtäviä.
Sinun toivoisimme olevan sloganimme mukaan ”Tähtiainesta!”. Tämä syntyy kiinnostuksestasi futikseen,
Komeetta-henkisyydestä ja seuran arvojen sisäistämisestä kaikessa toiminnassasi. Työn ydin on pienten
lasten kohtaaminen ja heidän innostaminen jalkapallon ohessa monipuoliseen liikunnalliseen
elämäntapaan, jonka vuoksi olet oma-aloitteinen ja toimeen tarttuva yllättävissäkin työtehtävissä. Sinulla
korostuu hyvät vuorovaikutustaidot. Aikaisempi vastaava kokemus, Palloliiton valmennuskoulutukset ja
mahdollinen pedagoginen koulutus katsotaan sinulle eduksi, mutta ne kaikki eivät ole tehtävän vaatimus.
Toimit läheisessä yhteistyössä seuran muiden päätoimisten työntekijöiden kanssa ja raportoit seuran
hallitukselle. Keskeinen tavoitteesi on kasvattaa seuran pelaajamäärää aivan pienimmistä ikäluokista alkaen
sekä rekrytoida uusia valmentajia ja muita taustahenkilöitä ikäkausijoukkueisiin.
Mikäli pelipaikan ja -roolin kuvaus herätti intohimosi, niin lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksesi
liitteineen ja palkkatoiveineen 12.4.2019 mennessä osoitteella Jyväskylän Komeetat hallitus/Ilkka Laakso,
imlaakso@gmail.com.
Lisätietoa tehtävästä antavat: pj. Juha Leinonkoski 040 842 2810 tai vpj. Ilkka Laakso 040 861 5022.

