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Fritidsledare 

Vi söker en engagerad Fritidsledare till vår Fritidsklubb/gård. Vi erbjuder ett varierat 
jobb i en organisation med bred verksamhet, korta beslutsvägar och högt engagemang. 
Vi drivs av att få utmana, utveckla och stötta barn, unga, vuxna och äldre, skapa livs-
kvalitet och driva på samhällsutvecklingen. Allt vi gör sker med hjärta och omtanke.  

Vi arbetar på uppdrag av Västerås stad och driver en av Västerås fritidsklubbar/gårdar. Vi är 
stolta över att ha en välbesökt och populär verksamhet och har alltid fina resultat på våra 
kundnöjdhetsundersökningar. Våra lokaler finns i Simhallen/idrottshallen och vårt upptag-
ningsområde är främst Hökåsen och Tillberga med omnejd. På Fritidsklubben/gården erbjuder 
vi barn och unga ett brett utbud av aktiviteter. Vi har tillgång till badet, idrottshallen, musikstudio 
och mycket annat i vår närhet. Vi samarbetar även med andra delar av vår verksamhet och är 
stolta över att ha ett generationsöverskridande arbetssätt.    

Till vår Fritidsklubb/gård söker vi nu en ny kollega. Du är en trygg, stabil person som kan vara 
en förebild för våra besökare. Som person är du lugn, självgående och engagerad i frågor som 
rör barn- och unga. Du är van att arbeta lågaffektivt och har lätt att kommunicera med de som 
besöker vår fritidsklubb och gård.  

Vi är en liten arbetsgrupp på tre personer så det är viktigt att du passar in i vårt team. Vi lägger 
stor vikt vid personlig lämplighet.  

Din kompetens 

 Fritidsledarutbildning eller motsvarande (socionom, beteendevetare) 
 Innehar gärna B-körkort 
 Du behärskar svenska flytande i tal och skrift 

 

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister upp-
visas. 

Mer om ansökningsprocessen 

Rekryterande chef Carolina Westerdahl, 021-81 65 10, carolina.westerdahl@tillbergags.nu, 
svarar gärna på frågor om tjänsten. Vi följer förstås kollektivavtal med tillhörande förmåner. 

Välkommen med din ansökan till rekrytering@tillbergags.nu.   
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Urvalet görs löpande. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet 
vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum löpt ut. 

 

Anställningsform: Tills vidare 

Arbetstid: 40 timmar veckoarbetstid, arbetstiden är förlagd främst på kvällar 
vardagar och lördagar.  

Omfattning:  75-100% enligt överenskommelse 

Sista ansökningsdag: 2023-04-01 

 

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons, tack! 

Mer om oss 
Tillberga Grannskapsservice är ett idéburet socialt företag där vinsten återinvesteras i verksamheten. Med 100 anställda be-
driver kooperativet sedan 1993 välfärdsservice i Tillberga med omnejd med verksamheter som grannskapsutveckling, förskola, 
bibliotek, fritidsgård, gruppboenden, simhall och idrottsanläggningar.  
 
Samverkan med föreningsliv och lokala krafter är grundstenar i företagets strävan för att driva på den hållbara samhällsutveckl-
ingen. 
 
Tillberga Grannskapsservice vann utmärkelsen Årets kooperativ i Sverige 2021. Vårt äldreboende hamnade på tionde plats 
bland äldreboenden i Sverige i Socialstyrelsens enkät 2019. 


