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GYMNASTIKFÖRBUNDET SÖKER KOORDINATOR MED 
FOKUS BARN OCH GRUNDMOTORISK TRÄNING 

 

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med knappt 240 000 aktiva 
medlemmar i ca 1000 föreningar. Föreningarna finns över hela landet och vårt syfte är att stödja våra 
medlemsföreningars verksamhet. För att få en bild av förbundet får du gärna läsa mer på 
www.gymnastik.se, eller följa oss på facebook.com/svenskgymnastik. 

 

 
OM ROLLEN 
Vi söker nu en träningskoordinator till Gymnastikförbundets nationella kansli i Stockholm 
som vill arbeta med att stödja och utveckla träningsverksamheten inom Svensk Gymnastik. 

Verksamheten spänner från barngymnastikens grundmotoriska träning, via barn och ungas 
förmåga att omsätta dessa till gymnastikens rörelsemönster till olika uttrycksformer av 
träning för vuxna och seniorer. Din roll blir att stödja utvecklingen i förening samt driva 
utvecklingsinsatser för området med målgrupperna barn och ungdomar. 

Arbetsuppgifterna innefattar allt från administrativa och operativa uppgifter till strategiskt 
utvecklingsarbete. Du kommer att hamna i ett härligt gäng som alla har tränings- och 
tävlingsverksamheten inom Svensk Gymnastik för ögonen. Arbetet sker i nära samarbete 
med en rad kommittéer med fokus på olika träningsformer samt våra regionala kontor. Du 
ingår även i ett nätverk för skolsamverkan där både andra specialidrottsförbund och 
Riksidrottsförbundet medverkar.  

Dina arbetsuppgifter kommer handla om att: 

• Stödja föreningar inom träningsområdet  
• Arbeta med att vidareutveckla Svensk Gymnastiks unika position för träning, med 

fokus på målgruppen barn och ungdomar  
• Verka för att den grundmotoriska träningen ska nå fler barn och ungdomar, bland 

annat genom ökad samverkan med skola och förskola 
• Aktiv förvaltning och utveckling av träningskoncept och stödmaterial till föreningar 

(t.ex. Bamsegympa, Gymnastikmärket och Rörelsebanken) 

Du kommer arbeta nära en kollega som fokuserar på gruppträning, seniorträning och andra 
utmanande träningsformer för ungdomar och vuxna.  
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VEM ÄR DU?
För att trivas i rollen tror vi att du är administrativt men samtidigt strategiskt lagd och van 
att arbeta mot deadlines. Du är ansvarstagande och van att arbeta självständig utifrån 
gemensamt beslutade inriktningar, och har därmed lätt för att samarbeta. Du gillar att aktivt 
vara en del av att skapa struktur och handlingsplaner framåt samt säkerställa genomförande 
av olika aktiviteter samt ekonomisk uppföljning.  

Vi ser också att du: 

• Har kunskaper om grundmotorisk träning från organiserad eller spontan träning för
barn och/eller erfarenhet från barngymnastik

• Är serviceinriktad och är duktig på att skapa och bibehålla relationer. Gillar att bidra
i olika processer med såväl kollegor som ideellt engagerade och medlemsföreningar

• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• God IT-vana, främst: Officepaketet med Outlook, Teams, Word, Excel
• Relevant akademisk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom idrott,

organisation eller motsvarande

Följande är meriterande: 

• Erfarenhet av att arbeta tillsammans med ideella krafter och god förenings- och
förbundskunskap

• Att du har arbetat inom eller med skola
• Goda kunskaper om gymnastikens olika verksamheter

VILKA ÄR VI?

Gymnastikförbundets nationella kansli är placerat i fräscha lokaler på Södermalm i 
Stockholm. Det är en arbetsplats där aktivitet och rörelse ligger varmt om hjärtat. Med en 
arbetsstyrka på drygt 30 personer som stöttar och samarbetar vi för att göra arbetet lite bättre 
och lite roligare. Gymnastikförbundet ska vara en utvecklande arbetsplats med välmående 
och kompetenta medarbetare. Detta når vi genom att vara förtroendeingivande, 
inkluderande, smarta och tydliga. Vi eftersträvar en jämlik och jämställd arbetsplats och vill 
erbjuda samma möjlighet till utveckling och påverkan oavsett ålder, kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning, religion eller sexuell läggning.   

För mer information: Johanna Forssell, johanna.forssell@gymnastik.se, 08-699 64 97. 
Facklig representant: Nina Lööw, nina.loow@gymnastik.se, 08-699 64 93. Vi ser fram emot 
din ansökan som ska innehålla: personligt brev, CV och eventuella löneanspråk. Ansökan 
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skickas till johanna.forssell@gymnastik.se senast söndagen den 1 maj. Urval och intervjuer 
sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan sista 
ansökningsdatum.  

Omfattning: Tillsvidare 100% med tillträde snarast. Tjänsten innehåller arbete kvällar och 
helger. Resor främst, i Sverige förekommer också. 
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