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Östersundsgymnasterna söker sportchef med verksamhetsansvar
Om arbetsplatsen
Söker du en bred och utvecklande tjänst i en förening med stark och positiv utveckling?
Välkommen till oss i Östersundsgymnasterna!
Östersundsgymnasterna är en förening med ca 900 aktiva gymnaster och ett hundratal ideella ledare.
Föreningen växer och har fyra anställda; sportchef och kanslist samt två NIU-tränare för kvinnlig
artistisk gymnastik (AG) och Truppgymnastik.
Vi har en mycket bred verksamhet med Bamse- och barngympa, träningsgrupper inom gymnastik,
parkour och trampolin samt tävlingsverksamhet inom truppgymnastik, kvinnlig AG, manlig AG,
cheerleading och rytmisk gymnastik. Sedan 2018 bedriver vi även i samarbete med Jämtlands
gymnasium NIU-utbildning i Kvinnlig AG och Truppgymnastik.
Vi erbjuder fantastiska träningsmöjligheter i en av Sveriges modernaste gymnastikhallar.

Arbetsuppgifter
Som sportchef har du ett övergripande ansvar för vår verksamhet. Du är kittet som håller föreningen
samman samtidigt som du är vårt ansikte utåt. Du arbetar utifrån styrelsens strategiska beslut och
verkar för en långsiktig utveckling av föreningens organisation och samtliga verksamheter.
I din roll ingår personal- och budgetansvar samt operativt ansvar för föreningens drift och löpande
verksamhet. Som sportchef förväntas du initiera och driva utvecklingsarbeten och projekt inom ramen
för strategi och verksamhetsmål samt utifrån egna idéer. Samverkan med kommun,
Gymnastikförbundet, sponsorer, SISU samt andra föreningar och samarbetspartners är också viktigt.
Arbete sker dagtid men kvälls- och helgarbete förekommer också. Vi tillämpar oreglerad arbetstid
vilket innebär att du har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation i överenskommelse
med arbetsgivaren.
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Kvalifikationer
Vi söker en handlingskraftig, kreativ och målmedveten ledare som vill driva och utveckla verksamheten i positiv
riktning. Du har gedigen ledarerfarenhet och det är meriterande med personal- och budgetansvar. Det är
meriterande om du har tidigare erfarenheter från idrottsrörelsen och framförallt ett stort intresse av gymnastik.
Som person har du en förmåga att lyssna och ta tillvara kunskaper och erfarenheter för att driva och utveckla
verksamheten. Du har en helhetssyn samtidigt som du förstår vikten att möta enskilda önskemål och behov.
Du har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att
planera och hålla i utbildningar samt trivs att prata inför publik. Du har god datorvana från arbete i Office-paketet
och är van att jobba i administrativa system. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt bra samarbetsförmåga.
Du står förstås helhjärtat bakom Svensk Gymnastisks värdegrund och uppförandekod samt
Östersundsgymnasternas värdegrund.

Omfattning och Ansökan
Föreningen har kollektivavtal och vi erbjuder en tillsvidareanställning. Sportchefsuppdraget omfattar ca 50%, men
för den som önskar går det bra att fylla ut till heltid antingen genom andra administrativa uppgifter eller som
tränare. Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi vill därför att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt, dock
senast 20 december genom att skicka CV och personligt brev till föreningens ordförande Bettina Herm på
ordforande@ostersundsgymnasterna.se
Har du frågor om tjänsten går det bra att maila Bettina på adressen ovan eller ringa;
Christian Stjärnered (vice ordförande) på 073-722 78 43 alt Göran Svensk (suppleant) 070-270 49 00

Östersund är en stad som verkligen satsar framåt och växer tack vare god inflyttning. Som exempel kan nämnas att Östersund
vann årets stadskärna 2019 och 2018 blev Östersund årets studentstad.
www.ostersund.se
Jämtlands Gymnasium Wargentin (JGY) med anor från 1847 beläget mitt i Östersund är idag en av de största gymnasieskolorna
i norra Sverige. JGY har stor erfarenhet av att bedriva NIU-verksamhet och det finns en väl inarbetad organisation för dessa
program.
www.jgy.se/gymnasieprogram/ovriga-program/niu
Här hittar du mer information om vår förening!
http://www.ostersundsgymnasterna.se

