Stockholm den 23 mars 2017

Sportchef, 50 %
Svenska Fäktförbundet söker en sportchef med 50 %
anställningsgrad. Sportchefen har ett övergripande ansvar för
förbundets landslagsverksamhet och leder den operativa
landslagsverksamheten.
Instruktion sportchef (SC)
Sportchefen ansvarar för att Svenska Fäktförbundets
målsättningar inom landsverksamheten förverkligas.
Sportchefen rapporterar till generalsekreteraren (GS).
I denna funktion ska sportchefen
1.

leda, planera, utveckla och samordna SvFF:s
landslagsverksamhet

2.

ha budgetansvar för hela landslagsverksamheten

3.

lämna en verksamhetsplan för landslagsverksamheten
kommande år senast den 30 november

4.

Senast den 10 januari skriftligen rapportera verksamheten
föregående år till GS, inklusive specificerade nyckeltal

5.

bereda frågor om gemensamma projekt med Sveriges
Olympiska kommitté för styrelsens godkännande

6.

vara ansvarig för SvFF:s förhandlingar och kontakter med
RF och SOK i elitfrågor.

7.

kalla till möten i landslagets ledningsgrupp och sända ut
dagordning och handlingar i förväg samt ombesörja att
protokoll från dessa möten tillställs deltagare och GS inom
sju dagar

8.

ansvara för ekonomisk uppföljning under och efter
verksamhetsåret

9.

följa upp verksamheten i sin helhet och inom de enskilda
landslagen på ändamålsenligt sätt

10. närvara vid styrelsens möten som föredragande när så är
påkallat
11. vara arbetsledare för förbundskaptenerna
12. i samarbete med generalsekreteraren ansvara för
anställningar av förbundskaptener
13. följa upp förbundskaptenernas verksamhet och
måluppfyllelse
14. tillsammans med GS ansvara för samordningen mellan den
operativa landslagsverksamheten och övriga stöd- och
utvecklingsfunktioner för elitverksamheten inom SvFF
15. planera och ansvara för rekryteringen av tränare och ledare
till SvFF:s träningsläger

Kvalifikationer och ansökan
Nödvändiga kvalifikationer är erfarenhet av elitutveckling, administrativ förmåga, högskoleutbildning samt fäkttränarkompetens.
Tjänsten ställer krav på goda ledaregenskaper samt samarbets- och
kommunikationsförmåga.
Sportchefstjänsten är en visstidsanställning från den 1 augusti 2017
till den 31 juli 2018 med möjlighet till förlängning fram till 30 juni
2020.
Ansökan med CV och löneanspråk ska vara Svenska Fäktförbundet
tillhanda senast den 17 april.
Sänd din ansökan till pierre@fencing.se eller till Svenska
Fäktförbundet, att: Pierre Thullberg, Box 11016, 100 61 Stockholm.
Frågor om tjänsten besvaras av Pierre Thullberg, pierre@fencing.se,
tel 08-699 65 45.

