Föreningskonsulent med
utvecklingsdriv sökes
Är du en glad och driven ”doer” som brinner för föreningslivet? Vill du arbeta på distans
och vara med och utveckla ett växande företag? Då är du kanske den vi söker!

Om FöreningsKraft
FöreningsKraft är ett litet men växande företag med syfte att hjälpa föreningar med
administration, ekonomi och verksamhetsansvar.
Vi arbetar främst med idrottsföreningar men tar även emot andra typer av föreningar.
Alla medarbetare arbetar näst intill helt på distans och våra föreningar finns runtom i
hela Sverige. Våra uppdrag kan bestå av både kontinuerliga insatser och punktinsatser.

Vad söker FöreningsKraft?
Efterfrågan på våra tjänster ökar stadigt och därför söker vi nu någon som är redo att ge
Sveriges föreningar den service de behöver så att de själva kan fokusera på
kärnverksamheten.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera stort. Gentemot föreningar kan du exempelvis
arbeta med medlemshantering, mejladministration, lokaladministration, rekrytering,
marknadsföring, projektkoordinering m.m. Allt för att få våra föreningar att flyta på men
även utvecklas. Internt kommer du främst att jobba med att skapa personliga relationer
till potentiellt nya föreningar genom möten, telefonsamtal och mejlkommunikation.

Vem söker vi?
Vi hoppas att du som söker är:
• Noggrann
• Lösningsorienterad
• Strukturerad
• Lättlärd
• Självgående
• Initiativtagande
• Social och kan lätt skapa goda relationer med andra människor
Du brinner för föreningslivet och har en stor inblick i hur en ideell förening är uppbyggd
och fungerar. Då vi är ett litet företag med stora ambitioner letar vi efter dig som även
vill vara med på vår utvecklingsresa då du tror på företagets vision och står bakom dess
värdegrund.

Det är meriterande, men inget krav, om du:
• Har studerat sports management, projektledning eller annan relevant utbildning
• Tidigare har arbetat i en ideell förening eller annan idéburen organisation
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och letar efter en person som kompletterar
vårt team med en härlig energi och positiv anda.

Vad kan du förvänta dig av FöreningsKraft?
Du arbetar praktiskt taget helt på distans där du till stor del kan förlägga din arbetstid
och arbetsplats så som det passar dig. Kompetensutveckling prioriteras och diskuteras
ständigt då det är viktigt att vi är uppdaterade och kunniga inom våra respektive
specialistområden.

Övrig information:
Placering: Distans, vi söker medarbetare från hela Sverige
Omfattning: 100 %
Anställning: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Månadslön
Start: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Unionen
Sök tjänsten genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev i PDF-format till
ansokan@foreningskraft.nu. Ditt personliga brev ska inkludera svaren på följande två
frågor:
• Varför vill du jobba hos just oss?
• Vilka är dina största styrkor när det kommer till att hjälpa föreningar att utvecklas?
Sista ansökningsdag är den 10:e juli. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma
att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.

