Konståkningsförbundet söker en Förbundschef som är taggad på att ta
svensk konståkning till nästa nivå
Svensk konståkning vill bli bäst i världen. För alla. Och på alla nivåer.
Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en samlad
och samtidigt självstyrande verksamhet med starka idrottsföreningar och distriktsförbund
samt en utbildningsverksamhet i toppklass.
Vårt mål är att ha en elit på internationell nivå och en bredd som gör det möjligt för alla som
vill åka konståkning att få göra det. För att nå dit behöver vi en sammanhållen och
gemensam strategi för förbund, kommittéer, distrikt och föreningar.
Förbundets roll är att peka ut de övergripande målen och att veta vad som krävs för att nå
dem. Förbundet tar fram strategier och skapar resurser för att nå målen.
Glädje, glöd och gemenskap ingår i vår värdegrund och är drivkrafterna i vår verksamhet. Vi
vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra och presterar efter egen
förmåga, intresse och vilja. I konståkningens gemenskap behöver alla få känna sig
välkomna.
Vill du vara med och leda förbundet till nästa nivå?

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Förbundschef ansvarar du för att leda och utveckla hela förbundets verksamhet.
Verksamheten omfattar allt från yttersta landslagseliten till den breda och omfattande
träningsverksamheten. Förbundschefen har utöver förbundets ansvarsområden det
övergripande ansvaret att leda en komplex organisation med kommittéer, distrikt och
föreningar. Förbundschefen arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen.
Tjänsten är placerad på Idrottens Hus i Stockholm med ett övergripande ansvar för
förbundets verksamhet, utveckling och resultat med fokus på följande områden:
•
•
•

•
•
•

Leda, samordna och följa upp det långsiktiga utvecklingsarbetet av svensk konståkning
med Förbundsutveckllingsplanen och den av Förbundsmötet antagna Strategi 2026.
Ge stöd till hela organisationen genom att samverka med kommittéer, distrikt och
resurspersoner.
Vara förbundets representant vid externa kontakter med andra organisationer som t.ex.
Internationella Skridskounionen (ISU), Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska
Kommitté (SOK) samt olika myndigheter och beslutsfattare och andra aktörer samt
företräda förbundet gentemot media.
Arbetsleda, utveckla, motivera och engagera förbundets personal samt vara en naturlig
del av teamet.
Vara föredragande och sekreterare i förbundsstyrelsen samt verkställa
förbundsstyrelsens beslut.
Ansvara för ekonomi och budget, söka statliga anslag och projektstöd.

Vem är du?
Viktigast av allt, du brinner för att utveckla verksamheter och personal. Du lever upp till
Svenska Konståkningsförbundets värdegrund, Glädje, Glöd, Gemenskap.
För att lyckas i din roll tror vi att du har tidigare erfarenhet som
Generalsekreterare/VD/Verksamhetschef eller motsvarande i en idéburen och komplex
organisation. Gärna inom idrott eller idrottsverksamhet.
Du har bevisad erfarenhet av strategi, mål och visionsarbete.
Som person har du en god initiativ- och samarbetsförmåga, bidrar till en hållbar och
samarbetande ledarskapskultur av högsta kvalitet.
För att lyckas med uppdraget behöver du ha en väl utvecklad förmåga att motivera, inspirera
och skapa delaktighet. Du arbetar lösningsfokuserat och ser möjligheter före hinder.
Förbundschefen är en erfaren och skicklig ledare. Du har stor integritet samtidigt som du är
prestigelös och strukturerad.
Vana av att hantera media är meriterande.
Låter ovan som en spännande utmaning för dig? Då är du varmt välkommen med din
ansökan!

Anställningsvillkor
Tjänsten är på 100 %, tillsvidareanställning.
Uppdraget som Förbundschef innebär en del resor samt kvälls- och helgarbete. Vi tillämpar
förtroendearbetstid och individuella förutsättningar vad gäller lön.
Tillträde 1 mars 2022, eller efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 30 november 2021. Vi hanterar ansökningarna fortlöpande
Ansök genom att skicka in ditt cv och personliga brev till rekrytering@skatesweden.se
Vid frågor om tjänsten hänvisas till Svenska Konståkningsförbundets ordförande Helena
Rosén Andersson
E-mail: helena.rosen-andersson@skatesweden.se
Mobil:+46 (0)708 96 44 63

