GYMNASTIKFÖRBUNDET SÖKER PROJEKTLEDARE –
FÖR PARAVERKSAMHET OCH ÖKAD INKLUDERING
Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med över 260 000 aktiva
medlemmar i 1 075 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 projektledare med ansvar för utvecklingen av paraverksamhet och ökad
inkludering inom Svensk Gymnastik till Gymnastikförbundets nationella kansli i Stockholm.
Gymnastikförbundet har sedan många år arbetat med Alla kan gympa, vilket är en
fantastisk verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, tex
rörelsenedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Ett koncept vi nu vill att du ska utveckla vidare i
nära samarbete med Alla kan gympa kommittén och kollegor på nationella kansliet.
I projektledarrollen ingår även att aktivt arbeta för ökad inkludering inom Svensk
Gymnastik. Vi tror på att erbjuda gymnastik för alla och i hela landet. Därför behöver
vi bli en mer innovativ och öppen gymnastikrörelse som leder till en ännu större
mångfald och bredd av medlemmar i alla åldrar. Målet är en jämlik och jämställd
gymnastikrörelse, dvs att vi är till för alla. Detta är naturligtvis ett långsiktigt arbete.
Arbetsuppgifterna för dig som projektledare inom dessa två områden innefattar
mycket kontakt med våra kommittéer och föreningar. Initialt tror vi att du kommer
lägga tid på att kartlägga hur det ser ut inom respektive område och utifrån det arbeta
fram handlingsplaner och sen börja arbeta utifrån dessa.
Du kommer vara en del av ett härligt team som arbetar med olika utvecklingsprojekt i
syfte att utveckla Svensk Gymnastik.
Omfattning: Visstidsanställning på 100% med tillträde snarast, uppdraget är på ett år med
möjlighet till förlängning. Tjänsten innehåller arbete kvällar och helger under perioder.
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VEM ÄR DU?
För att trivas i rollen tror vi att du är både är analytiskt och administrativt lagd och van att
arbeta med deadlines. Du gillar att skapa struktur, ha ordning och är nyfiken. Du är
ansvarstagande och självständig och har också lätt för att samarbeta. Du tycker det är roligt
att ha många olika arbetsuppgifter och att samarbeta med många olika personer.
Vi ser också att du:
•

Är van att leda både en fråga framåt och själv utföra stora delar av
arbetet själv

•
•
•
•

Har ett engagemang för paraverksamhet och inkluderingsfrågor
Gillar att jobba med deadlines
Har erfarenhet av att arbeta tillsammans med ideella krafter
Goda kunskaper i Officepaketet, framförallt Word, Excel, Outlook, PowerPoint,
OneNote och Teams
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

•

Följande är meriterande:
•
•
•
•

Kunskaper om en eller flera av gymnastikens verksamheter
Erfarenhet av att jobba med inkluderings- och /eller parafrågor
Erfarenhet av arbete inom förening eller förbund
Kännedom om idrottens och ideella föreningars villkor och förutsättningar

VILKA ÄR VI?

Gymnastikförbundets nationella kansli är placerat i nya fräscha lokaler på Södermalm i
Stockholm. Det är en arbetsplats där aktivitet och rörelse ligger varmt om hjärtat. Med en
arbetsstyrka på ungefär 25 personer stöttar och samarbetar vi för att göra arbetsplatsen både
bättre och roligare. Vi vill att du ska utvecklas så därför är vi måna om att uppmuntra till att
driva på 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 mm. Under rådande samhällssituation följer vi Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, vilket kan innebära att arbete sker hemifrån.
För mer information kontakta Johanna Forssell, johanna.forssell@gymnastik.se, 08-699 64 88.
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
eventuella löneanspråk. Ansökan skickas till johanna.forssell@gymnastik.se senast den 10
januari. Urval och intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt då
tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Skansbrogatan 7 / 100 61 Stockholm / 08-699 60 00 / info@gymnastik.se

