
Information om företaget  
 
 
Kosmosklubben (eg. Ideella Föreningen Kosmosklubben) 
 
Organisationsnummer: 802422-2609 

 
Adress: 
Kosmosklubben 
c/o Nilsson 
Skönviksvägen 257 
122 42 Enskede 
 
Telefon: 
 
 
Hemsida:  

www.kosmosklubben.se 
 
E-post adress (endast en!) att skicka ansökan till:  
jobb@kosmosklubben.se 
 
Kort beskrivning av företaget: 
Syftet med Kosmosklubben är att erbjuda barn och ungdomar spännande fritidsaktiviteter för en lärorik, 
meningsfull fritid och för social träning med erfarna pedagoger. Till det räknar vi privatundervisning/ 
läxhjälp. 
  
Idag erbjuder vi 20 olika aktiviteter inom musik, dans, teknik/hantverk, mental träning, skapande och 
språk. Vi har alltmer blivit ett nätverk av ungdomar och vuxna som kan och vill arbeta med ungdomar på 

eftermiddagar eller helger. 
 
 

Information om ledig tjänst  
Arbetsplats (om ej samma som företagets besöksadress):  
Schacklektionerna bedrivs ute på olika skolor i Stockholm. 
 
Titel/yrkesbenämning: 
Schacklärare.  
 
Beskrivning av arbetsuppgifter: 
Ditt jobb är att leda, inspirera och utveckla barn/ungdomar, företrädesvis i åldern 7 till 12 år, i 
schackspel för att utveckla taktiskt och strategiskt tänkande samt självkänsla och självkännedom. 
 
Beskrivning av kvalifikationer: 
Allra viktigast är att du verkligen gillar att arbeta med barn, kan leda dem på ett vänligt och pedagogiskt 

sätt, vara entusiasmerande och engagerande. Du måste kunna anpassa utbildningsmaterialet till eleven 
men också ställa krav och sätta gränser. 
 
Du bör helst vara aktiv schackspelare i det svenska seriesystemet. Men vi tar också emot ansökningar 
från er som arbetat som schacklärare i minst tolv månader tidigare. 
 
 

Anställningsvillkor  
 
Detta är inte en hel- eller deltidstjänst utan du åtar dig att ge schacklektioner en eller flera 
eftermiddagar per vecka. Aktiviteterna är samordnade med skolornas terminer och ligger oftast 
september till december och februari till maj. 
 
Vi ser gärna att du kan ta samtliga schacklektioner som finns utlagt med plats och tid på vår hemsida. 
 
Det här passar dig som deltidsarbetar eller studerar och kan tänka dig en extrainkomst eller dig som 

redan arbetar med privatlektioner.  
 
Övriga villkor:  
Timlön mellan 280 och 320 kr/tim. 
 

http://www.kosmosklubben.se/


 

Ansökan  
Senast:  
Vi rekryterar löpande och tillsätter tjänsten så fort vi hittar en kandidat men skall du kunna komma med 
till höstterminen behöver vi din ansökan med ett kort CV senast den 1 september.  
 

Vi föredrar ansökan via e-post. 
 

 
Kontaktpersoner  
 
Benny Tjelvling 
Ordförande 
jobb@kosmosklubben.se 

 

Information till arbetsförmedlingen  
Annonseras fr.o.m.: 
snarast 

 
Längst t.o.m.: 
Till den 17 september 2014. 


