Koordinator Idrott

100%
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas
Tillsvidare
Reglerad arbetstid
Placering: Svemos Kansli i Norrköping
Provanställning 6 månader tillämpas
Svenska Motorsportförbundet (Svemo) samlar alla som vill träna och tävla med motorcyklar,
snöskotrar och snart även racerbåtar. Förbundet bildades 1935 och är medlem I Federation
Internationale de Motocyclisme (FIM) samt i Riksidrottsförbundet (RF) där Svemo är ett av de största
medlemsförbunden. Svemo har idag drygt 160 000 medlemmar, drygt 20 000 licensierade förare och
ca: 460 klubbar och har en stadigt växande verksamhet.
Motorsport är en av världens mest spridda sporter och Sverige/Svemo har genom tiderna haft många
stora framgångar.
Svemo är inne i en förändringsprocess där vi tar ett kliv framåt och stärker våra interna och externa
processer och söker nu dig som har en kompetens inom förbunds- och föreningslivet och som idag
arbetar som föreningskonsulent/föreningsutvecklare eller idrottskoordinator på ett idrottsförbund
eller dylikt.
Din roll som Koordinator Idrott på Svemo innebär ett operativt och ett strategiskt utvecklingsarbete
där administrativa arbetsuppgifter är en stor del.
I ditt samarbete med Svemos idrottsgrenar har du en samordnande och stödjande roll i nära
samverkan med våra verksamheter. Grenar, klubbar, sektioner och distrikt.
Du kommer också att bistå vid budgetering av verksamheterna i samråd med sektionerna och
ekonomichef.
Du kommer också att arbeta med andra inom kansliet förekommande arbetsuppgifter vilka kan
variera utefter verksamhetens krav.
Arbetet är förlagt till dagtid och reglerad arbetstid tillämpas.
Arbete på kvällar och helger kan förekomma och då utgår ersättning enligt avtal.
Resor i tjänsten förekommer.
Krav:
Eftergymnasial utbildning såsom idrottsutbildning/idrottsmanagement, samordnare eller annan
utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du ska ha minst ett års erfarenhet av rollen som idrottskoordinator, idrottskonsulent eller en tjänst
som innehållit projektarbeten eller samordning i föreningsvärlden, eller annat som arbetsgivaren
finner likvärdigt.
Föreningskunskap är en kompetens du behöver ha i denna roll liksom erfarenheten av att arbeta i
organisation som styrs av ideella krafter.
Du ska behärska god engelska och svenska i tal och skrift
Meriterande:
Dokumenterad projektledarutbildning är önskvärt.

Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som är nyfiken, social och serviceinriktad. I rollen som koordinator på Svemo krävs att du
är lösningsfokuserad, innovativ och har ett naturligt driv för förbättringsprocesser samt innehar
förmågan att motivera andra människor.
Ledaregenskaper, förmåga att leda andra men även förmåga att leda sig själv och arbeta självständigt
är egenskaper som krävs i denna roll.
Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för organisationen kring idrottsföreningar och
förbundsarbete.
Som Koordinator på Svemo måste du ha en förståelse för ideellt arbete och tycka att det är roligt att
samarbeta med de ideella arbetskrafterna.
Kontakt:
Verksamhetschef: Cecilia Winterqvist, cecilia.winterqvist@svemo.se, 011-231092
Sportchef: Annika Pettersson, annika.pettersson@svemo.se, 011-231084
Skicka din ansökan till info@svemo.se senast den 16/12-2020 och märk din ansökan med;
Koordinator Idrott, Referensnr: 2020-01
Bifoga CV och ett personligt brev innehållande även varför du är intresserad och vad just du kommer
att tillföra till tjänsten. Vi är också intresserade av att veta var du såg annonsen.

