Kanslist till Stockholms Simförbund, Deltid/Heltid
Tjänsten
Till vårt kansli söker vi nu en kanslist på heltid för att vara huvudsaklig kontakt mot och stödja våra
föreningar i distriktet. I arbetet ingår allt som är vanligt förekommande på ett kansli inom
idrottsvärlden. En stor del av arbetet kommer att vara kring tävlings- och kursadministration, stödja
våra kommittéer i deras arbete och vara styrelsens högra hand i olika sammanhang.
Stockholms Simförbund är ett av distriktsförbunden inom svensk simidrott och Svenska
Simförbundet, SSF. Mål och inriktning sammanfaller därför med SSF:s idéprogram, som utgör grunden
för svensk simidrotts verksamhet. Sedan den 1 januari 2010 omfattar Stockholms Simförbund
simidrottsföreningarna i hela Stockholms län och Gotland.
Stockholmsdistriktets klubbar engagerar barn och ungdomar från babyåldern och uppåt. Inriktningen
är "Simning åt alla på vars och ens villkor". På klubbarnas program finns simskolor, simlekskolor,
tränings- och tävlingssimning, motionssimning, vattenpolo, simhoppning och konstsim, allt efter varje
klubbs möjligheter.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är en god administratör, har en god förståelse för idrottsföreningars verksamhet och
vill vara med och stödja dessa i vårt distrikt på bästa sätt. Vidare, bör du ha en koppling till någon
simidrott och även ha viss kännedom om våra vanliga IT-verktyg som ”Grodan” och ”Idrott On-line”.
Vi ser gärna att:
• Du har erfarenhet av administrativt arbete.
• Du är serviceorienterad, är van att ta egna initiativ och är van att arbeta självständigt.
• Du har idrottsrelaterad utbildning.
Ytterligare förutsättningar
Anställningen är tillsvidare på del/heltid efter överenskommelse och vi tillämpar provanställning i 6
månader.
Arbetstiderna följer klubbarnas verksamhet, vilket kan innebära visst arbete på kvällar och helger.
Skicka in din ansökan så fort som möjligt till distriktets ordförande – urval och intervjuer kommer att
ske löpande och tillträde är snarast.
Bifoga referenser och löneanspråk i din ansökan. Ansökan och eventuella frågor tas emot via e-post
eller telefon. Du kontaktar distriktets ordförande, Lars Reuterskiöld via e-post;
lars.reuterskiold@stockholmsim.se alternativt på telefon 0733-666463.

Adress
Heliosgatan 3,
120 30 Stockholm

Telefon
010-476 53 29
E-post
post@stockholmsim.se

Organisationsnummer
81 28 00-1917

