
 

 

KFUM SÖKER EN VERKSAMHETSUTVECKLARE FÖR 
KARLSLUNDS MOTIONSCENTRAL 

 

KFUM Örebro är en förening som bildades år 1890 och är en paraplyorganisation till KFUM 
Örebros grenföreningar som i dag har ca 4000 medlemmar.  

KFUM Örebro arrangerar kollo och dagläger för många hundra barn varje sommar. Vi driver 
rekreationsområdet Hästhagen på Väster i Örebro och Karlslunds motionscentral. 
Tillsammans med studieförbundet Sensus är KFUM huvudman ungdomsarenan Tegelbruket. 

KFUM Örebro tog över Karlslunds motionscentral 2018 och nu vill vi utveckla anläggningen 
ytterligare.  Idag har vi ett enklare caféutbud med kaffe, dricka, bullar och enkla smörgåsar 
Vi har byggt en padelbana utomhus som kommer tas i bruk under våren 2022. Vi ansvarar 
för uthyrning och städning av omklädningsrummen. I området finns det ett antal föreningar 
som vi ska samverka med.  

Som verksamhetsansvarig kommer du att ansvara för utvecklingen av cafét och utemiljön i 
området. Försöka locka nya målgrupper till området. Cafét ska också vara en arbetsplats för 
dom som svårt att komma in på arbetsmarknaden och där behövs det handledning och 
kontakt med myndigheter. I tjänsten ingår en del administrativt arbete som ex 
schemaläggning, ekonomisk redovisning, beställningar och kontakt med föreningar i 
området.  

VI SÖKER DIG 
• Du är en glad och positiv person som tar egna initiativ.  
• Du kommer med idéer och förbättringsförslag och genomför det.  
• Du ska ha god organisationsförmåga.  
• Du ska vara inspirerande och utåtriktad.  
• Det är fördel om du tidigare jobbat inom cafébranschen.  
• Det är också en fördel om du har erfarenhet av att jobba i en ideell organisation.  
• Ansvara och arbetsleda personal. 

 
VI ERBJUDER DIG 
Vi erbjuder dig 75-85 % tjänst med varierande arbetsuppgifter, där du har möjlighet att 
påverka din arbetsdag. Du kommer att ha mycket kontakt med övrig KFUM personal, olika 
föreningar och människor. Din arbetsplats är i Karlslunds Motionscentral. Tjänsten är 
begränsad till 31 dec. med möjlighet till förlängning. Tjänsten tillträdes omgående eller efter 
överenskommelse.   

Din ansökan, personligt brev med meritförteckning och löneanspråk skickar du in via 
formulär på kfumorebro.se eller genom mail till kfum@kfumorebro.se. 

Vi kommer att intervjua löpande. Har du frågor kontakta Anders Botvidsson 073-698 35 46 


