Vi söker nu en utvecklingskonsult som under en tvåårsperiod i huvudsak fokuserar på
Gymnastikförbundets arbete med att införa ett nytt utbildningssystem. Tjänsten är en
visstidsanställning om två år på 100 procent med tillträde snarast. Du tillhör avdelningen
Omvärld och Utveckling som finns till för att driva för Svensk Gymnastik viktiga
utvecklingsfrågor. I den här rollen söker vi en person med erfarenhet av att driva egna
produktioner men som också har god skrivförmåga och därmed kan bidra med det faktiska
innehållet i utbildningarna. Du kommer ha en viktig roll i vårt samarbete med SISU
Idrottsböcker för våra produktioner och rapporterar till projektledaren för nytt
utbildningssystem.
Gymnastikförbundet erbjuder ett omfattande kursutbud till våra medlemsföreningar, något
vi är stolta över och nu fortsätter att utveckla. Det nya utbildningssystemet innehåller ett
stort antal kurser som ska revideras i olika omfattning. De befintliga materialen granskas och
kompletteras och kurserna utvecklas till innehåll och format. Frågor som utvecklat ledarskap
och träningslära kommer få större utrymme och kursuppläggen utvecklas mot ett mer
varierat lärande och självstudier.
Vid nationella kansliet är vi mellan sex till åtta medarbetare som är delaktiga i arbetet med
att arbeta fram det nya utbildningssystemet med dess olika delar. Majoriteten av
medarbetarna har även andra arbetsuppgifter varför vikten av ytterligare en medarbetare
som till största del kan koncentrera sig på detta uppdrag är mycket viktigt.
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Arbetet kommer ske i nära samarbete med såväl kollegor vid nationella kansliet, våra
regionala kontor, expertgrupper, utbildare samt SISU Idrottsböcker och SISU
Idrottsutbildarna.

För att trivas i rollen tror vi att du är duktig på att bygga relationer och förtroende i
projektgruppen och leda produktioner framåt. Du har förmågan att se samband och hitta
lösningsorienterade vägar framåt och du är inte rädd för att ta beslut om prioriteringar.
Då arbetet till stora delar handlar om samverkan är du en lagspelare och taktiker. Du
gillar att arbeta med människor, specifikationer och förstår vikten av deadlines. Du
samarbetar mycket med andra och koordinerar processer varför det är viktigt att du är
självgående men samtidigt gillar samarbete med både kollegor och ideella krafter.

Kvalifikationer – för att lyckas i din roll ser vi att du har:
•

Utbildning inom pedagogik, ledarskap, träningslära eller motsvarande.

•

Mycket god förmåga att formulera dig i tal och text och är noggrann samt har
förmågan att värdera och kritiskt granska texter.

•

Arbetar och trivs i huvudsak i interna processer.

Vi ser även gärna att du har:
•

Erfarenhet från föreningslivet och ett brett idrottskunnande.

•

Erfarenhet av att arbeta med Idrottens IT-system Idrottonline.

•

Erfarenhet av att producera utbildningsmaterial tillsammans med SISU
Idrottsböcker eller annan e-learningleverantör/förlag.

Gymnastikförbundets nationella kansli är placerat i fina lokaler på Södermalm i
Stockholm. Det är en arbetsplats där aktivitet och rörelse ligger varmt om hjärtat. Med
en arbetsstyrka på ungefär 25 personer stöttar och samarbetar vi tätt med varandra för
att göra arbetet bättre och roligare. Vi arbetar också tillsammans med våra åtta regionala
kontor. Vi vill att du ska utvecklas så därför är vi måna om att uppmuntra till att driva
på dina egna idéer samt ge dig mycket eget ansvar. Vi eftersträvar en jämlik arbetsplats i
alla avseenden. Det innebär samma förutsättningar för alla oavsett kulturell bakgrund,
kön, ålder mm.
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För mer information kontakta projektledare Anna Karlgård, anna.karlgard@gymnastik.se,
0720-85 89 66. Facklig representant är Calle Myrsell calle.myrsell@gymnastik.se, 08-699 64 74.
Vi ser fram emot din ansökan som ska innehålla: personligt brev, CV, kontaktuppgifter och
eventuella löneanspråk. Ansökan skickas till anna.karlgard@gymnastik.se senast den 24
februari, märk ämnesraden med ”Ansökan”. Urval och intervjuer sker löpande så ansök
gärna så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
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