
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gothia Cup och Partille Cup söker driven administratör till 
vår evenemangsavdelning 
 
Kvalifikationer  
Du som söker har minst gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta administrativt i 
en liknande roll. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom administration eller annat 
serviceyrke. Du ska kunna arbeta självständigt, vara ordningsam, strukturerad och 
noggrann i ditt arbetssätt. Då stort fokus ligger på administration är det viktigt att du trivs 
med sådant arbete samt att du har ett siffersinne. Vidare har du goda kunskaper i svenska 
och engelska och god datavana samt förmåga att arbeta i olika dataprogram. 
 
Tjänsten omfattar bland annat  

• Laganmälningar 
• Hantera interna och externa kontakter, främst över e-mail och telefon 
• Påminnelser och utskick 
• Viss ekonomihantering 

 
Som person har du 

• Hög servicenivå 
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift  
• Ordningssinne 
• Känsla för detaljer 

 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du framåt. Du har en positiv 
inställning och ser möjligheter i stället för problem. Vidare har du analytisk förmåga och 
kan på så sätt sätta dig in i olika arbetsuppgifter, se samband och dra slutsatser om vilka 
åtgärder som krävs. Tjänsten innebär även att du har stora möjligheter att utvecklas.  
 
Uppdragsgivare:  Gothia Cup/BK Häcken 
Ort:   Göteborg  
Placering:  Gothia Park Academy 
Omfattning:   Heltid 100 procent, Projektanställning med möjlighet till fast 

anställning. 
Sista ansökningsdag:  31 oktober 2022. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. 

Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, 
ansök därför så snart som möjligt. 

Start:  Omgående 
 
Ansökan:   Skickas till Jonas Berglund, jonas.berglund@gothiacup.se senast 

31 oktober 2022 
  
  



Våra turneringar 
Det är lagen och deltagarna från världens alla hörn som gör turneringarna unika. En 
mötesplats för världens ungdomar, oavsett religion, hudfärg eller nationalitet, med 
fotbollen eller handbollen som gemensam nämnare. 

 
Gothia Cup 
Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollsturnering för 
ungdomar. Varje år deltar runt 1600 lag från 80 nationer och de spelar 4500 matcher på 
110 planer. 
 
Gothia Cup spelades första gången 1975. Turneringen startades av BK Häcken, GAIS och 
den lokala tidningen Arbetet men ägs sen början av 80-talet helt och hållet av BK Häcken. 
Genom åren har över en miljon spelare från sammanlagt 149 nationer deltagit i 
turneringen. 
 
Partille Cup 
Partille Cup är världens största och mest internationella ungdomsturnering i handboll. 
Varje år deltar omkring 1400 lag från 50 nationer och de spelar 5000 matcher på 70 
planer. 
   
Partille Cup spelades för första gången 1970. Turneringen ägs av IK Sävehof, världens 
största handbollsklubb, men Gothia Cup/BK Häcken hanterar driften. 
 
Gothia Innebandy Cup 
Gothia Cup organisationen arrangerar årligen Gothia Innebandy Cup i början av januari 
sedan 1994. Gothia Innebandy Cup är en av världens största och mest internationella 
innebandyturneringar där 450 lag från sex till åtta nationer deltar varje år. 
 
 
Vår organisation består idag av 12 heltidsanställda och under turneringarna jobbar fler än 
2200 (500 på Gothia Innebandy Cup) personer. 
 
 


