
 

 

Enebybergsgymnasterna 

Verksamhetschef sökes till Enebybergsgymnasterna 

Enebybergsgymnasterna är en av Danderyd kommuns största idrottsföreningar med omkring 1400 
medlemmar. Vårt motto är ”Engagemang och Glädje” och vi arbetar aktivt med att alla gymnaster har 
en plats hos oss och stannar kvar länge. Oberoende ambition, ålder, kön, nivå och erfarenhet finns 
möjlighet till träning och tävling i truppgymnastik. Föreningens olika grupper består av allt från 
familjegymnastik från 3 års ålder upp till seniorer på elitnivå. Gymnasten står i fokus.  

Idag drivs föreningen av såväl anställda som ideella ledare, en idrottskonsulent samt en drivande och 
operativ styrelse. Vi letar nu efter en verksamhetschef som kan ta ett helhetsgrepp om föreningen.  

 
Uppdraget 

Vi letar efter dig som kan leda andra med ett engagerat och positivt driv i en ideell organisation. Du har 
personalansvar över föreningens anställda ledare och blir en viktig person för våra ideella ledare. Ditt 
uppdrag som verksamhetschef blir att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra gymnaster och 
ledare. Du är föreningens ansikte utåt gentemot gymnaster, föräldrar, potentiella medlemmar, 
kommunen, Gymnastikförbundet med flera.  

Du arbetar en del administrativt och har en förmåga att skapa rutiner och processer för ett effektivt 
arbete. Du sätter nya projekt i rullning för att nå uppsatta verksamhetsmål.  

Du har en tät dialog med och rapporterar direkt till styrelsen. Tillsammans driver vi ett strategiskt arbete 
för att fortsätta utveckla föreningen. Du ingår i, alternativt leder, operativa arbetsgrupper. 
Utgångspunkt är beslutade policys och en nyligen implementerad gruppstruktur.  

 
Vem är du? 

Vi letar efter dig som har erfarenhet inom ideell sektor och har stor förståelse över en förenings 
struktur, möjligheter och behov. Vi ser även att du: 
 

 är strukturerad och tycker om att få saker att hända 
 har en förmåga att lyssna in behov och önskemål för att förstå vad som behöver göras 
 har en förmåga att se helheten och tänka långsiktigt 
 känner dig bekväm med att ta egna initiativ och beslut utifrån tilldelade ramar 
 har en god social förmåga och tycker om att skapa relationer till nya människor 
 har lätt för att engagera och peppa andra  
 gärna har erfarenhet av att arbeta inom idrottsrörelsen 
 har en relevant utbildning inom Sport management, projektledning, ledarskap eller liknande  
 tidigare erfarenhet av personalansvar och/eller arbetsledning 

 
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  
 
Då du kommer att röra dig frekvent mellan kansliet, de olika gymnastikhallarna samt övriga externa 
möten och ärenden behöver du B körkort.   
  



Praktisk info 

 Omfattning 100 %, tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning  
 Placering föreningens kansli i Danderyds gymnasium samt olika hallar där verksamhet bedrivs 

(för att kunna möta gymnaster och ledare)  
 Arbetstid enligt överenskommelse, viss del kvällar och helger  
 Lön är månadslön och individuell lönesättning 
 Start - omgående enligt överenskommelse 
 Kollektivavtal finns via Arbetsgivaralliansen 

 
Ansökan 

För att söka tjänsten skickar du in ditt CV och ett personligt brev i PDF-format till 
jobb@enebybergsgymnasterna.se.   
 
Sista ansökningsdag är 6 mars 2022. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan 
ansökningstiden gått ut.  
 
Mejla oss på adressen ovan om du har frågor om tjänsten.  
Välkommen med din ansökan! 


