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Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med drygt 240 000 aktiva 

medlemmar i 1040 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. 

Nu söker vi dig som ska ansvara för ledning och sportslig utveckling av vår 

landslagsverksamhet. 

Som landslagschef kommer du att ha huvudansvaret för landslagsverksamheten som i dag 

omfattar kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, trampolin, rytmisk gymnastik och 

truppgymnastik. Verksamheten genomförs och utvecklas i mycket nära samarbete med 

förbundskaptener, landslagstränare, fysios och kollegor på det nationella kansliet. Din roll 

blir att leda, stödja och utmana i alla delar gällande planering, uppföljning och utveckling. 

Du förväntas ligga steget före genom att se och planera för utmaningar innan de uppstår så 

att gymnaster och ledare kan fokusera på sina uppgifter här och nu. Ingen dag kommer vara 

den andra lik och du kan se fram emot att hantera både stort och smått, allt för att 

gymnasterna i slutändan ska få så bra förutsättningar som möjligt. 

Du blir en del av ett härligt drivet gäng som alla har utveckling av gymnaster, ledare, 

föreningar och förbund för ögonen. Arbetet kommer att ske i samarbete med 

landslagsledningar, föreningsrepresentanter, kommittéer samt externa experter och partners 

som Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté. Du kommer att ingå i ett nära 

samspel med elitchefen där dina primära arbetsuppgifter kommer handla om att: 

▪ Uppdatera, genomföra och följa upp landslagens utvecklings- och årsplaner i nära 

samarbete med förbundskaptener gällande taktiska och sportsliga perspektiv 

▪ Ansvara för uttagningar till landslag och mästerskap tillsammans med 

förbundskaptener samt fysisk medverkan på aktiviteter, tävlingar och mästerskap 

▪ Tillsätta, utvärdera och följa upp förbundskaptener och landslagsledare 

▪ Ansvara för budget inklusive att ansöka och rapportera ekonomiska bidrag 

▪ Arbetsledning av personal inom landslag och internationell tävlingsmedverkan samt 

stötta administrativt vid arbetstoppar (ej personalansvar)

▪ Agera talesperson internt och mot media 
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För att trivas i rollen tror vi att du gillar att skapa struktur och ordning i en omväxlande 

vardag. Att optimera inom givna ramar sporrar dig. Du är därför utvecklings- och 

uppgiftsorienterad på en strategisk nivå men samtidigt administrativt lagd och van att 

arbeta mot deadlines. För att nå långsiktiga mål söker du dialog och delaktighet, arbetar 

metodiskt men är samtidigt anpassningsbar och flexibel. Din syn på prestation är holistisk 

och du anser att välmående är fundamentet för framgång. Som person är du mycket 

ansvarstagande och har även god vana av att arbeta självständigt utifrån gemensamt 

beslutade inriktningar. För att lyckas i rollen agerar du prestigelöst, har hög integritet, 

förmåga att lyssna till och vägleda andra samt är trygg som talesperson. 

Vi ser också att du har:  

• Erfarenhet av elitgymnastik på internationell nivå med kunskap inom träningslära, 

planering, uppföljning och stödinsatser 

• Mycket god kunskap om Gymnastikförbundets tävlingsverksamhet i stort  

• Vana att leda team inom idrotten och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter 

• God kunskap om utvecklingsmodellen för svensk gymnastik, alla delar av Svensk 

Gymnastik Vill samt idrottens och ideella föreningars villkor och förutsättningar 

• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska 

• God ekonomisk förståelse och vana att hantera budget 

• God IT-vana och förståelse, främst: Officepaketet med Outlook, Teams, Word, Excel 

• Relevant akademisk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom elitidrott  

Följande är meriterande: 

• Erfarenhet av landslagsverksamhet 

• Internationellt gymnastiknätverk 

• Gymnastikspecifik tränar- och/eller domarutbildning 

 

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 ungefär 30 personer stöttar och samarbetar vi för att göra arbetet lite bättre 

och lite roligare. Vi vill att du ska utvecklas så därför är vi måna om att uppmuntra till att 

driva på dina egna idéer samt ger dig mycket eget ansvar. Vi eftersträvar en jämlik 

arbetsplats i alla avseenden. Det innebär samma förutsättningar för alla oavsett kulturell 

bakgrund, kön, ålder med mera.  
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Omfattning: Tillsvidare 100%, tjänsten innebär nationella och internationella resor samt 

arbete på kvällar och helger under perioder. Rollen ingår i avdelningen Elit & Landslag med 

elitchefen som närmsta chef. Tillträde snarast, dock senast 1 februari 2022. 

För mer information kontakta elitchef Jonas Juhl Christiansen, jonas.juhl@gymnastik.se, 073-

097 6470 (befinner sig i Japan fram till 25:e oktober), facklig representant är, Josephine 

Cederholm, josephine.cederholm@gymnastik.se, 08-699 64 84.  

Vi ser fram emot din ansökan som ska innehålla: personligt brev, CV, kontaktuppgifter och 

löneanspråk. Ansökan skickas till jonas.juhl@gymnastik.se senast söndagen den 31 oktober, 

skriv ”Ansökan landslagschef” i rubrikraden.  


