Utvecklingskonsulent till Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet består av 145 föreningar som samlar cirka 5 000 dykare
inom ramen för våra fyra grenar; sportdykning, fridykning, undervattensrugby samt
undervattensfotografering och film. Därutöver samlar vi även de som endast vill dyka
för rekreation och uppleva sjöar och havets rika djur- och växtliv.
Om tjänsten
Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) har verksamhet i hela Sverige med både större och
mindre föreningar för undervattensidrott. Det är i våra föreningar och kommittéer som vår
verksamhet och aktiviteter genomförs i huvudsak. Som utvecklingskonsulent ansvarar du för
att koordinera, stötta och bidra till att våra föreningar utvecklas och att fler hittar till och
inkluderas i vår verksamhet.
Arbetet som utvecklingskonsulent innebär att:
- Ansvara för föreningsutveckling, kartläggning och löpande kontakt med Svenska
Sportdykarförbundets föreningar
- Ansvara för samordning och koordinering av träffar och verksamhetsmöten, i
samverkan med kommittéer, förbundsrepresentanter och/eller RF-SISU distrikt
- Vara kontaktperson kring förbundets bidrag gentemot Riksidrottsförbundet, samt
upprättande och handläggning av bidragsansökningar från våra föreningar
- Samverka i barn- och ungdomsfrågor samt para-idrott gentemot Riksidrottsförbundet,
kommittéer och projektgrupper. Däri också ansvara för att vidareutveckla och
förmedla information kring barn- och ungdomsfrågor, samt para undervattensidrott till
föreningarna och inom förbundets verksamhet
- Kartlägga, analysera och få ökad kunskap om föreningars verksamhet för vuxna
- Bidra till kommunikation i och runt olika projekt som till exempel kan omfatta att ta
fram underlag, mallar, kommunikationsplan och uppdatering av hemsida
Din profil
Vi söker dig med kunskap om föreningsliv och som kan driva på föreningsutvecklingen samt
bistå våra kommittéer och arbetsgrupper med administrativt stöd. Vi tror du är en person som
har god samarbetsförmåga samt är lyhörd och kommunikativ. Vidare är du strukturerad och
har stor förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt för att få framdrift i arbetet samt
vara en duktig koordinator med god känsla för service. Du trivs i en miljö med många
kontaktytor och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har lätt för att lära
och ser till att hålla dig uppdaterad inom ditt område.
Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom relevant område
- Minst ett par års erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter
- Erfarenhet av projektledning, processledning eller verksamhetsutveckling
- Erfarenhet av föreningsliv och den svenska idrottsrörelsen
Meriterande erfarenheter:
- Egen erfarenhet inom dyksporten
- Arbetat med kommunikation
- Erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet eller paraidrott.

Om tjänsten och arbetsplatsen
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid (100 %) fram till 2023-12-31.
Du kommer arbeta tillsammans med oss andra på kansliet och med våra kommittéer samt
arbetsgrupper. Därigenom får du tillgång till mycket kunnande och kontakter i ditt nätverk. I
dagsläget består kansliet av två medarbetare, en generalsekreterare och en administratör.
Båda arbetar på olika orter runtom i Sverige, så även din arbetsplats utgår från där du bor.
Arbetstider innefattar även kvällar och helger. Resor i tjänsten förekommer och du behöver
därför ha B-körkort. Vi har kollektivavtal och flextid. Vi erbjuder därutöver friskvårdstimme
och generöst friskvårdsbidrag. Individuell lönesättning tillämpas.
Skicka ett personligt brev och CV till kristian.gunnarsson@ssdf.se senast 2022-12-01.
Intervjuer sker löpande. Ange när du tillträda tjänsten i din ansökan.
Frågor om tjänsten kan ställas till generalsekreterare Kristian Gunnarsson på
kristian.gunnarsson@ssdf.se eller 08-6996517.
För kontaktuppgifter och mer information om Svenska Sportdykarförbundet, läs mer på vår
hemsida www.ssdf.se.

