08fri. söker
Verksamhetschef
2019-05-08
08fri. söker en Verksamhetschef som tillsammans med friidrottsföreningarna i
Stockholmsregionen vill leda och vidareutveckla friidrotten in i framtiden.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 14 juni.
Stockholms Friidrottsförbund – 08fri. – uppdrag är övergripande och innebär samordning av
friidrotten i Stockholmsregionen. Distriktsförbundet är underställt Svenska Friidrottsförbundet och samverkar med 100-talet föreningar. Svensk Idrotts Strategi 2025 är vägledande
för verksamheten.
Ansvar
Verksamhetschefen arbetar på uppdrag av distriktsförbundets styrelse och har utvecklings-,
personal- samt resultatansvar för verksamhet och ekonomi. Antagen genomförandeplan
(årsmötet) är centralt styrdokument för förbundets arbete som utgår från kansli med stöd av
medarbetare, arbetsgrupper och styrelse.
Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet som verksamhetschef eller motsvarande i en idéburen organisation
• Relevant utbildning, ex inom sports management på högskola eller universitet
• En god kommunikatör
• Erfarenhet av strategi-, mål- och visionsarbete
• Erfarenhet av ekonomistyrning/budgetansvar
• Erfarenhet av media, opinions- och påverkansarbete
• Erfarenhet inom idrottsverksamhet
• Bakgrund inom friidrotten är en merit men inget krav
Arbetsuppgifter
• Sekreterare i styrelsen, förberedelser möten, årsmöte, samordning handlingar mm
• Ekonomiansvar
• Arbetsledning, kansli, tävling, utbildning, Sätrahall
• Drift och utveckling av Sätrahall
• Uppföljning av status för övriga anläggningar i distriktet
• Företräda, interna och externa kontakter
• Förbereda föreningsmöten
• Information, hemsida

Vem är du
Verksamhetschefen är en erfaren ledare som har förmågan att engagera och få förbund och
föreningar att jobba mot samma mål och vision. Du har stor integritet samtidigt som du är
prestigelös och strukturerad. Vi tror att du har en bakgrund inom idrottsrörelsen eftersom
förståelsen och intresset för idrotten i samhället är av yttersta vikt. Erfarenheterna kan komma
från professionellt/a arbete/åtaganden och/eller via ett ideellt engagemang.
Information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och start under hösten
år 2019.
Kvälls- och helgarbete förekommer periodvis.
För ytterligare information kontakta gärna
Johan Storåkers, avgående ordförande i 08fri./Stockholms Friidrottsförbund, 0709-40 78 75
Sofia Jäger Stenberg, styrelseledamot i 08fri./Stockholms Friidrottsförbund, 0703-14 55 08
Björn Sveen, verksamhetschef 08fri./Stockholms Friidrottsförbund, 08-615 68 31
Ansökan skickas till info@08fri.se senast den 14 juni.
CV, eventuella betyg och utbildningsintyg ska bifogas ansökan.
Referenser kommer att begäras av slutkandidaterna senare i processen.

