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Vill du bidra till långsiktig sportslig utveckling inom Svensk Gymnastik? Har du erfarenhet av 

projektledning och inspireras av att arbeta processrelaterat? Är du driven, lösningsorienterad och har 

förmågan att lyssna och skapa goda relationer? Då är det här jobbet för dig.  

 

OM ROLLEN 

Vi söker dig som vill få en central roll och fungera som nav i det omfattande arbete med 

sportslig utveckling i fokus som väntar till hösten och framåt. I rollen som projektledare på 

100% kommer du att ansvara för framtagning av disciplinspecifika verksamhetsplaner och 

parallellt säkerställa att det blir en levande process i hela organisationen. Frågor som ”vad 

behöver förändras för att disciplinen ska växa och kvaliteten höjas” ska besvaras. Som en 

grund för arbetet ligger tidigare utvecklingsinsatser, statistik, workshops, kommittéarbeten 

etc som gör att det finns en bra utgångspunkt. 

 

Målsättningen med projektet är att ta fram utvecklingsplaner med tydliga målbilder för varje 

verksamhet. Övergripande tidsperspektiv är mot år 2028 men planerna ska vara nedbrutna 

på aktivitetsnivå för perioden 2023/2024. Andra effekter som arbetet ska leda till är ökad 

spridning av kunskap inom organisationen, ökat samarbete och tydliggörande av möjliga 

synergier mellan olika verksamheter - men fram för allt: att gymnastiken fortsätter utvecklas 

i en positiv riktning till gagn för alla aktiva. 

 

Din roll som projektledare är att planera och strukturera arbetet, driva processen framåt och 

i mål samt rapportera till din styrgrupp. Det är av största vikt att arbetet sker i nära 

samarbete med kommittéer, landslagsledningar, föreningar, tränings- och tävlingsansvariga 

samt övriga medarbetare och uppdragstagare inom Gymnastikförbundet.  

 

Du kommer att ingå i avdelningen för utbildning och utveckling och du rapporterar närmast 

till utvecklingschefen på Gymnastikförbundet.   

 

VEM ÄR DU? 

För att lyckas i rollen tror vi att du tycker om att arbeta med processer tillsammans med 

många andra människor. Du har förmågan att identifiera behov, skapa struktur samt 

prestera och leverera inom givna tidsramar. Du är nyfiken, vågar utmana traditioner och 

attityder och är utvecklingsorienterad på en strategisk nivå. 

 

Du söker dialog och delaktighet, arbetar metodiskt med ett holistiskt perspektiv samtidigt 

som du är anpassningsbar. Som person är du ansvarstagande och har även god vana av att 
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arbeta självständigt utifrån gemensamt beslutade inriktningar. Du har förmågan och 

stimuleras av att leda och engagera medarbetare och ideella krafter. 

 

Vi ser också att du har:  

• God kunskap inom tävlingsgymnastik, gärna flera discipliner 

• Erfarenhet av att leda projekt 

• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (svenska) 

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

 

ÖVRIGT 

Start: Omgående, enligt överenskommelse 

Omfattning: Visstidstjänst på 100% under 1 år, eventuellt möjlighet till förlängning. Tjänsten 

kan innebära resor och arbete på kvällar och helger.  

Arbetstid: Flexibelt enligt överenskommelse  

Plats: Stockholm  

 

Frågor om tjänsten besvaras av utvecklingschef Karin Tholin på karin.tholin@gymnastik.se, 

072-0857590. Sista ansökningsdag är 5 aug. Tjänsten kan komma att tillsättas innan så skicka 

din ansökan per mail redan idag, intervjuer sker löpande. Facklig representant är Josephine 

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

Välkommen med din ansökan! 

Om Gymnastikförbundet 

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med 223 000 aktiva 

medlemmar i 990 föreningar över hela landet. Vi är idag ca 40 personer anställda nationellt 

och ca 20 personer vid våra regionala kontor. 

Gymnastikförbundets vision är Rörelse hela livet. Till vår hjälp har vi en verksamhetsidé 

som tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten; 

”Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Rörelse är 

vårt språk.” 


