
Espoon Hiihtoseura ry:n hakuilmoitus  

Espoon Hiihtoseura ry hakee toiminnanjohtajaa  

Vuonna 1980 perustettu Espoon Hiihtoseura (EHS) on maastohiihdon erikoisseura, jossa on lähes 500 

jäsentä. EHS järjestää ympäri vuoden lapsille ja aikuisille hiihdon harrastus- ja kilpailutoimintaa, toteuttaa 

erilaisia hiihtotapahtumia sekä tuottaa kaupunkilaisille, koululaisille ja yrityksille hiihtokouluja, 

tekniikkakursseja ja voitelupalvelua.  

EHS oli kauden 2021–22 Suomen Hiihtoliiton seuraluokittelun ykkönen. Lisäksi seura on ollut paras 

juniorisoseura vuodesta 2018 lähtien. Menestys seuraluokittelussa kuvaa hyvin seuran monipuolista ja 

laaja-alaista toimintaa. Vuodesta 2017 EHS on ollut Suomen Olympiakomitean Tähtiseura “Lapset ja 

nuoret” -osa-alueella, mikä on osoitus seuratoiminnan laadusta sekä seuran halusta ja kyvystä kehittää 

toimintaansa jatkuvasti. 

Espoon Hiihtoseura ry hakee osa-aikaista toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 

vahvistamaan seuran operatiivisen toiminnan johtamista, kehittämistä ja hallintoa. Kyseessä on uusi 

tehtävä seurassa. Haluatko sinä olla osa menestyvää ja kehittyvää hiihtoseuraa? 

Seuran toiminnanjohtajan tehtäviin yhteistyössä johtokunnan ja muiden toimijoiden kanssa kuuluu 

• Seuratoiminnan johtaminen, organisointi ja kehittäminen 

• Viestinnän kehittäminen sekä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen 

• Seuran hallinnon kehittäminen ja johtokunnan kokouksiin osallistuminen 

• Vahva rooli NSM 2024 kisojen järjestämisessä 

Toimenkuvaa on mahdollista muokata valitun henkilön taustan ja osaamisen perusteella. Toiminnanjohtaja 

raportoi seuran puheenjohtajalle. 

Odotamme tulevalta toiminnanjohtajalta     

• Innostavaa ja vastuullista työotetta sekä halua kehittää seuraa 

• Aktiivisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn 

• Hyviä viestintätaitoja ja yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta 

• Kokemus kilpaurheilusta tai harrasteliikunnasta katsotaan eduksi 

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn maastohiihdon ja seuratoiminnan ytimessä eri 

toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Espoon kaupunki on tunnettu hyvien hiihto-olosuhteiden 

luomisesta ja sujuvasta yhteistyöstä. 

Toiminnanjohtajalla on käytettävissään seuran toimisto Espoon Mankkaalla, mutta tehtävää pystyy 

hoitamaan myös etätyönä. Työaika on joustava, mutta sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä. 

Valitun henkilön on suunniteltu aloittavan tehtävässään mahdollisimman pian, mutta sopiva 

aloitusajankohta voidaan sopia erikseen. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.  

Jos innostuit, ota rohkeasti yhteyttä!  

Tehtävää koskevat hakemukset ja ansioluettelo palkkatoiveineen tulee lähettää sähköpostilla Espoon 

Hiihtoseuran puheenjohtaja Patrik Ehrnroothille (patrik.ehrnrooth@gmail.com / puh. 050 5060732), joka 

antaa tarvittaessa myös lisätietoja. Hakuaika on vuoden 2022 loppuun, mutta paikka voidaan täyttää 

sopivan henkilön löytyessä jo aiemmin, joten toimithan nopeasti.  
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