Verksamhetschef till Eskilstuna Gymnastikförening
Eskilstuna Gymnastikförening (EGF) bildades redan år 1911. I över 100 år har vi haft fokus
på det som är viktigt för våra barn och ungdomar - fysisk aktivitet och välbefinnande genom
vår gymnastik. EGF är Sveriges ledande förening inom kvinnlig artistisk gymnastik med
omfattande elit-, barn- och ungdomsverksamhet. Idag med mer än 550 aktiva barn och
ungdomar är vi inne i en spännande utveckling där förändringar och tillväxt är en naturlig
del av vardagen.
Vill du ta dig an nya utmaningar och samtidigt göra skillnad?

Ditt framtida uppdrag
Som verksamhetschef ansvarar du för hela Eskilstuna Gymnastikförenings verksamhet. Det
innebär att du är ansvarig för organisationen och att den verkar så effektivt som möjligt
både i de operativa och strategiska frågorna. Som verksamhetschef ansvarar du för att ta
hand om den växande verksamheten och fortsätta utveckla föreningen. Du leder och
utvecklar ditt team med ett modernt ledarskap för att skapa en trivsam miljö. I ditt uppdrag
rapporterar du direkt till styrelsen. Uppdraget kan vara på heltid eller deltid och anpassas
beroende på vad som fungerar bäst för dig.
Vem är du?
Vi tror att du som söker har erfarenhet från ledande befattning inom idrotten, näringslivet
eller annan verksamhet. Du trivs med att jobba mot högt uppsatta mål och är passionerad i
att nå dit. Ett starkt personligt driv med stort intresse för verksamhets- och affärsutveckling
är viktigt för att nå framgång. Du har troligtvis en eftergymnasial utbildning eller
motsvarande.
Social kompetens och samarbetsförmåga är något du tycker är viktigt då du kommer att ha
många kontakter på flera olika nivåer, både internt och externt. Vidare är du självgående,
strukturerad, förtroendegivande och ödmjuk. Föreningen har ett stort fokus på jämställdhet
och vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med alla bakgrunder.

Vad erbjuder vi dig?
Vi ger dig möjligheten att arbeta med ett meningsfullt uppdrag i en stabil förening med
fokus på välbefinnande för barn och ungdomar. Vi erbjuder en utvecklande miljö med
modernt tänk och spännande framtidsutsikter.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 3/2 2022. Urval och intervjuer sker löpande
under ansökningstiden.
Skicka ditt CV och ett personligt brev till: styrelsen@eskilstunagf.se. Märk ansökan med
Verksamhetschef. För frågor och mer information kontakta styrelsen Behrooz Nazerian via
samma adress: styrelsen@eskilstunagf.se

