Föreningskonsulent till Simklubben Neptun
Som föreningskonsulent i SK Neptun har du en viktig roll på vårt sportkontor och blir en del av vårt back
oﬃce team som syftar att organisatoriskt och administrativ stötta den dagliga verksamheten.
SK Neptun går nu in i en utvecklingsfas för både organisation och verksamhet där målet är att bli en av
Sveriges modernaste idrottsföreningar. Föreningen har växt storartat under flera år och vi har nu i uppdrag
att möta verksamhetens krav på ett organisatoriskt plan.
Som föreningskonsulent spelar du en nyckelroll i organisationen som ska leda utvecklingen och stötta den
dagliga verksamheten. Du jobbar i team med klubbchef och administratör, har ansvar för samspel mellan
kommittéer och daglig verksamhet för några av våra simidrottter och blir drivande i projekt- och
processarbeten.
Vi ser tjänsten som utvecklande för dig som söker en dynamisk roll i din idrottsliga yrkeskarriär, där det finns
möjligheter att vara med och forma rollen och växa i den samt möjligheter till att utvecklas internt inom
organisationen.
Uppgifter
•
•
•
•
•
•

Ansvar för ansökningar och rapportering till Riksidrottsförbundet och andra idrottsorgan
Operativt stöd till konstsim och vattenpolo i samspel med dess kommittéer
Tillsammans med klubbchef och administratör leda föreningens back oﬃce-arbete
Samordna föreningens lovverksamhet
Leda och samordna projekt- och processarbeten
Löpande stöttning i den dagliga verksamheten

Din profil
För tjänsten söker vi dig som har en idrottslig bakgrund, både akademiskt och praktiskt. Du är van att jobba
i team och förstår att självständigt arbete kan vara en nyckel för lösa teamets uppgifter.
Du har erfarenhet från den svenska idrottsrörelsen och har en förståelse för hur demokratiskt styrda
verksamheter fungerar. Du har tidigare jobbat administrativt inom idrotten och har kanske kunskap i dess ITsystem. Tidigare erfarenhet från att jobba i projekt och processer är en merit.
För att lyckas i rollen som föreningskonsulent letar vi efter dig som är noggrann, trivs i föreningsmiljön, gillar
att jobba med människor och har en förmåga att driva dina uppgifter ur ett helhetsperspektiv.
Om föreningen
Simklubben Neptun är en av Sveriges största simföreningar med över 5000 medlemmar. Föreningen
erbjuder aktivitet i fyra simidrotter; simning, simhopp, konstsim och vattenpolo. Utöver den idrottsliga
verksamheten så har föreningen också fritidsverksamhet. Sportkontoret är beläget på Skanstull i Stockholm
och vår idrottsliga verksamhet finns på flera olika platser runt om i staden.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start omgående. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstiden är oreglerad och innebär i första hand jobb dagtid, men det kan förekomma jobb både kvällar
och helger. SK Neptun har kollektivavtal.
Ansökan
Skicka in ditt CV och personliga brev till j.rothlind@skneptun.se
Märk med: Föreningskonsulent
Sista ansökningsdatum
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