
 
 
 
 
 
 
 

Gymnastikförbundet 
söker koordinator 
föreningsstöd 
Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med drygt 
225 000 aktiva medlemmar i 990 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 i 
sociala medier. 

 
Gillar du att samordna frågor, ha kontakt med föreningar och verksamheten inom Svensk 
Gymnastik i stort? Nu söker vi en koordinator för föreningsstöd. 

 

Om rollen 
Arbetets huvudsakliga innehåll är ett övergripande ansvar för administrativ hantering och 
koordinering av projektstöd till föreningar och regioner som kanaliseras via 
Gymnastikförbundet. I det ingår även uppföljnings- och visst analysarbete. Du ansvarar 
även för direkt föreningsstöd inom ett antal utpekade områden samt samarbete med RF-
SISUs distriktskontor. 

Arbetet utgår utifrån gällande målsättningar, strategier och andra riktlinjer. Du kommer 
arbeta med verktyg som Office365 och IdrottOnline. För att trivas i rollen behöver du tycka 
om att prata i telefon och vara lösningsorienterad med föreningens bästa för ögonen.  

Grunden är föreningsstödet, men rollen innebär också att du behöver tycker om att få nya 
arbetsuppgifter som kan både vara tillfälliga och av mer långsiktig karaktär. 

Du kommer också ha ett ansvar för att dina kollegor har rätt arbetsredskap i form av 
datorer, arbetsplats och telefon. I den uppgiften igår även att ha kontakt med vår hyresvärd. 

Utifrån rollens uppdrag och ansvar kommer möjlighet till hög närvaro på kansliet 
(Skanstull, Stockholm) vara viktigt.  

 

Är du den vi söker? 
Vi ser gärna att du har: 

• kunskap om ekonomiska flöden inom idrottsrörelsen, främst riktat till förening 
• god ekonomisk förståelse och vana att hantera budget 
• god datavana och IT-förståelse, främst; Officepaketet med Outlook, Teams, Word, Excel 

samt IdrottOnline 
• förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. 

 
 

Skansbrogatan 7 
100 61 Stockholm 

08-699 60 00 
info@gymnastik.se 

http://www.gymnastik.se/
mailto:info@gymnastik.se


 

Som person är du: 
• en do:er med stort mått av nyfikenhet om medlemmarnas behov och verksamhet 
• en som aktivt vill bidra till avdelningens och nationella kansliets uppdrag 
• självständig och har ett stort mått av ansvarstagande, men gillar samtidigt att arbeta i team 

och lösa uppgifter tillsammans 
• förståelse av och kunskap om utvecklingsmodellen för svensk gymnastik, strategi 2028 

samt Svensk Gymnastik Vill i sin helhet 
• socialt kompetent och serviceminded 
• självgående 
• ordningsam och följer upp detaljer. 

 
 

Vilka är vi? 
Du kommer att tillhöra vår avdelning för förenings- och förbundsstöd där du arbetar 
tillsammans med ca 8 kollegor. Avdelningens uppdrag är även att vara ett stöd till hela 
kansliet och våra 8 regionala kontor. Avdelningen ansvarar också för samverkan med RF-
SISUs distriktskontor, så antalet samarbetsytor är många. 

Gymnastikförbundets nationella kansli är placerat i fräscha lokaler vid Skanstull på 
Södermalm i Stockholm. Det är en arbetsplats där aktivitet och rörelse ligger oss varmt om 
hjärtat. Med en arbetsstyrka på ungefär 35 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 stort eget ansvar. 

 
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. 

 
Omfattning: Heltid, arbetet innebär arbete även på kvällar och helger. Tillträde snarast. 

 
 

För mer information kontakta kanslichef Pia Josephson, pia.josephson@gymnastik.se, 
0708-808425. Facklig representant är Sandra Törnvall, sandra.tornvall@gymnastik.se, 08-699 64 71. 

 
Vi ser fram emot din ansökan som ska innehålla: personligt brev, CV, kontaktuppgifter och 
löneanspråk. Ansökan skickas till pia.josephson@gymnastik.se senast den 8 januari 2023, skriv 
”Ansökan Koordinator föreningsstöd” i ämnesraden. Urval och intervjuer sker löpande så ansök gärna 
så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. 

 
För att få en bild av förbundet får du gärna läsa mer på www.gymnastik.se, eller följa oss i sociala 
medier. 
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