
 

 

 

Turun Cheerleadingseura Smash on Varsinais-Suomen suurin kilpacheerleadingiin erikoistunut 

seura, jossa voi harrastaa sekä cheerleadingia että cheertanssia. Seurassamme urheilee tällä 

hetkellä noin 600 lasta, nuorta ja aikuista, joiden valmennuksesta vastaa osa-aikaisesti noin 50 

innokasta ja osaavaa valmentajaa. Päätoimisesti tällä hetkellä työskentelevät toiminnanjohtaja, 

huippu-urheilupäällikkö, harrasteliikuntapäällikkö, cheerleadingin ja cheertanssin 

valmennuspäälliköt, toimistoassistentti ja oppisopimusopiskelija. Seurallamme on omat 1400 

neliömetrin kokoiset harjoitustilat Manhattan Sport Centerillä Turun keskustan lähistöllä. 

Harjoitustiloistamme löytyvät mm. joustokanveesi sekä volttimonttu ja ilmavolttirata. Seurassamme 

lasten ja nuorten urheilu on laadukasta ja innostavaa, mistä kertoo muun muassa seuralle 

myönnetty Olympiakomitean Tähtiseura-status. Seuran kehitykseen onkin viime vuosien aikana 

panostettu ja kehitystyö on näkynyt konkreettisesti esimerkiksi olosuhteen kehittymisessä sekä 

kokopäiväisten työntekijöiden rekrytoinneissa niin hallinnon kuin valmennuksenkin puolelle. Turun 

Cheerleadingseura Smash haluaa olla aktiivinen suunnannäyttäjä suomalaisessa 

urheiluseurakentässä ja kehittää toimintaansa entisestään, jotta jäsenistö – harrastajat ja urheilijat 

– voivat seurassa mahdollisimman hyvin. 

 

Haemme nyt huippu-urheilupäällikön äitiyslomasijaista määräaikaiseen työsuhteeseen 

osaksi toimistolla työskentelevää dynaamista tiimiämme! 

 

Huippu-urheilupäällikön työnkuvaan kuuluu mm.: 

● Päivittäisen valmennustoiminnan johtaminen 

● Seuran valmennustoiminnan kehittäminen yhdessä muiden lähiesimiesten kanssa 

● valmentajien lähiesimiestoiminta (ei vaadi lajiosaamista) 

● Koulutustoiminnasta vastaaminen 

● Huippu-urheilun kehittäminen 

● Joukkuejohtajatoiminta 

 

Olet etsimämme henkilö, jos: 

● Ihmisten ja toiminnan johtaminen kohti yhteisiä tavoitteita on sinulle luontevaa 

● Pystyt tekemään itsenäisiä päätöksiä yhdessä käytyjen keskustelujen pohjalta seuran 

toimintalinjojen mukaisesti.  

● Olet kehitysorientoitunut ja koet haasteet positiivisena draivia tuovana tekijänä työssäsi 

● Olet järjestelmällinen ja osaat suunnitella oman ajankäyttösi realistisesti sekä priorisoida 

tehtäviä tavoitteet huomioon ottaen 



● Omaat joustavuutta, paineensietokykyä ja oma-aloitteisuutta 

● Haluat työskennellä intohimoisesti huippu-urheilun parissa 

● Olet tiimipelaaja, mutta hoidat myös itsenäiset tehtäväsi tehokkaasti  

● Sinulla on ajokortti ja mahdollisuus käyttää satunnaisesti omaa autoa 

 

Aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä, soveltuva koulutus ja urheilujärjestökentän tunteminen 

katsotaan eduksi.   

 

Tarjoamme sinulle monipuoliset työtehtävät energisessä ympäristössä, jossa lasten ja 

nuorten urheilu on keskiössä! 

 

Huippu-urheilupäällikön viikoittainen työaika on keskimäärin 37,5h/vko ja se ajoittuu 

pääsääntöisesti arkipäiville, mutta työ sisältää myös viikonlopputöitä. Työaika on joustava ja 

iltatöitä on noin 1-3 iltana viikossa.  

 

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, toimi pian ja lähetä hakemuksesi (avoin hakemuskirje, palkkatoive ja 

CV) viimeistään to 30.4.2021 osoitteeseen toiminnanjohtaja@tcssmash.fi. 

 

Haastattelut aloitetaan jo hakuajan aikana ja viimeiset haastattelut toteutetaan viikolla 19. Huippu-

urheilupäällikön työt alkavat 9.8.2021. Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Virpi 

Huuskonen: toiminnanjohtaja@tcssmash.fi, puh: 044-0665591 maanantaisin klo 15-16 ja tiistaisin 

klo 10-11 välisenä aikana.  

 

 

                             

 

                       Rakkaudesta lajiin, rakkaudesta seuraan 

                                           #koskasmash 
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