Svenska Konståkningsförbundet söker Sportchef
Svenska Konståkningsförbundet söker en Sportchef på heltid för ett tidsbegränsat uppdrag (4 år)
på förbundskansliet i Stockholm. Ansökan vill vi ha senast den 31 maj 2018.

Projektanställning under fyra år
Anställningen innebär ett 4-årigt uppdrag på heltid med möjlighet till förlängning.
Provanställningstiden är 6 månader. Tillträde sker efter överenskommelse. Urval och intervjuer
sker löpande så skicka din ansökan till malin.jarl@skatesweden.se så snart som möjligt.

Ansvarsområden
Du ansvarar för arbetet med att fortsätta utveckla svensk konståkning mot internationell toppelit,
ansvarar för att säkerställa de bästa förutsättningar för våra aktiva, tränare, ledare och föreningar
och distrikt i elitfrågor för att ge de bästa möjligheter för varje landslagsaktiv och ungdom på väg
in. Därtill ansvarar du för följande:
•
•
•
•
•
•
•

Att arbeta systematiskt med elitutveckling både nationellt och internationellt inom
samtliga discipliner.
Att samarbeta med och driva elitfrågor mot t.ex. RF, SOK, kommuner och skolor.
Att planera, leda, samordna och administrera Landslagets verksamhet och budget samt
optimering av resurser.
Lednings- och uppföljningsansvar för förbundets elitsatsningar och Landslagsverksamheter.
Den olympiska satsningen inför kommande OS.
Att arbeta i linje med förbundets Strategi 2026 och de idrottsliga målen i förbundets
verksamhetsmål.
Att medverka till att öka kännedomen om Svensk Konståkning nationellt och
internationellt.

Förutom Sportchef finns en heltidsanställd Sportchefsassistent som rapporterar till Sportchefen. I
tjänsten ingår även ansvar för Sportchefsassistenten och planering av dennes arbete. Du
rapporterar till förbundets Generalsekreterare.

Vem är du?
För att passa för tjänsten ser vi naturligtvis att du kan konståkning. Du har en god ledningsförmåga
och är van att arbeta med utveckling, gärna internationellt. Du har hög social kompetens, brinner
för att arbeta med konståkning på högsta nivå, är en god kommunikatör, har förmåga att bygga
relationer och kan både se och fånga upp behov som finns. Du arbetar målinriktat och trivs att
arbeta i en idéburen organisation där samarbete och flexibilitet är viktiga ingredienser för att både
trivas och lyckas.
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Dessutom vill vi att du har:
•
•
•

•

Utbildning inom idrott med ledarskap eller liknade.
God kännedom om den svenska idrottsrörelsen och ideella föreningars villkor och
förutsättningar, gärna egen föreningserfarenhet.
God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Kunskap i och erfarenhet av Officepaketet.

Att själv ha varit aktiv konståkare är meriterande liksom ledare och/eller tränare på internationell
nivå.

Mer information
Tjänsten är en 4-årig projektanställning på heltid med tillträde snarast. Möjlighet till förlängning
finns. I tjänsten ingår arbete på kvällstid/helger och resor både nationellt och internationellt.
Arbetsplatsen är förbundskansliet i Idrottens Hus vid Skanstull, Stockholm där vi sitter i fräscha
lokaler tillsammans med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och ett 30-tal andra
idrottsförbund.
För mer information kontakta:
•
•

Malin Jarl, Generalsekreterare, malin.jarl@skatesweden.se, 08-699 64 22
Katarina Henriksson, Ordförande, katarina.henriksson@skatesweden.se, 076-760 62 61

Ansökan
Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV, kontaktuppgifter samt eventuella löneanspråk och
skickas senast den 31 maj 2018 till malin.jarl@skatesweden.se.
*******************************************************************************
Svenska Konståkningsförbundet växer! Idag är vi den näst mest växande sporten i Sverige bland
specialidrottsförbunden sett till antalet deltagartillfällen (RF-statistik för 2010-2016). Vårt uppdrag
är att främja och administrera konståkning i Sverige samt att stödja våra medlemsföreningars
verksamhet. Vi är 140 föreningar indelade i 11 distrikt med ca 30 000 medlemmar utspridda över
hela landet. Vi arrangerar regelbundet internationella mästerskap, de senaste tre åren både ett
mycket lyckat EM i singel, paråkning och isdans 2015 och ett mycket framgångsrikt VM i
synkroniserad konståkning nu i april 2018. Båda mästerskapen genomfördes i Stockholm i Ericsson
Globe Arena. Läs mer om oss på www.svenskkonstakning.se eller på vår inspirationswebb
www.skatesweden.se.
I sociala medier hittar du oss här:
Facebook: https://www.facebook.com/skatesweden
Twitter: Twitter.com/skatesweden
Instagram: Instagram.com/skatesweden.se
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_HxHgyWfubw
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