Svenska Simförbundet söker Föreningsutvecklingsansvarig
Vill du vara med och utveckla Svensk Simidrott? Svenska Simförbundet söker en
föreningsutvecklingsansvarig, ett stimulerande jobb för dig som gillar utveckling, utmaningar
och idrott.
Ansvarsområden:
Som föreningsutvecklingsansvarig ansvarar du för Idrottslyftet gällande utformning och
information. I detta ingår även strategiskt arbete kring utveckling av barn- och
ungdomsverksamheten utefter Svenska Simförbundets utvecklingsplan för barn- och
ungdomsidrott. Du kommer även att ha ansvar för att arbetsleda Svenska Simförbundets
utvecklingskonsulenter (6 st) som finns stationerade regionalt i distrikten samt delta i/leda olika
projekt som drivs tillsammans med dina kollegor inom Svenska Simförbundets organisation.
Dina egenskaper:
Du är en person som är van att ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter, är noggrann och
strukturerad samt har en god samarbetsförmåga. Du är bekväm i att agera framför olika typer
av grupper och trivs i en position där du får driva utvecklingsarbete.
Dina kvalifikationer:
- Högskoleutbildning eller annan relevant utbildning.
- Förståelse och erfarenhet av idrottsrörelsen.
- Goda kunskaper i verbal och skriftlig kommunikation.
- Erfarenhet av arbetsledning.
Meriterande:
- Erfarenhet och/eller utbildning som projektledare.
- Erfarenhet från att ha jobbat med Idrottslyftet.
Om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en anställningsgrad på 100 % med start så snart som
möjligt. Tjänstens placering är på Svenska Simförbundets kontor på Heliosgatan i Hammarby
Sjöstad, Stockholm. Arbetet är huvudsakligen förlagt till kontorstider men det förekommer
arbete på kvällar och helger.
Ansökan skickas till ansokan@svensksimidrott.se senast 25:e februari. Intervjuer sker löpande
och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden är över. För frågor kring
tjänsten kontakta Förbundschef Mikael Jansson på 010-476 53 20 eller
mikael.jansson@svensksimidrott.se.
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Svensk Simidrott i samarbete med
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Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk
Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och
är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300
föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar
regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige
varje år. Vi blev under 2014 utsedda till "Årets idrottsförbund”. Vår vision är en simidrott i
världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

