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Förbundssekreterare hos Bygdegårdarnas Riksförbund
Bygdegårdarnas Riksförbund söker en chef med möjlighet att tillträda under
sensommaren/hösten 2017. Förbundet har 1425 medlemsföreningar och är den ledande och
snabbast växande riksorganisationen för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler i Sverige.
Förbundssekreteraren är den exekutiva chef som företräder förbundet, samverkar, agerar och
knyter kontakter med myndigheter och närstående organisationer. Det innebär bland annat att
leda och fördela arbetet på kansliet bestående av 10 medarbetare, samt att driva på och utveckla
verksamheten i enlighet med beslut som fattas av förbundsstyrelse och stämma.
Kontorslokalerna finns i LRF-huset, Franzéngatan 6 i Stockholm. Mer information om
förbundet hittar du på www.bygdegardarna.se
Bygdegårdarnas Riksförbund bildades 1944 och bedriver sedan ett år tillbaka ett omfattande
utvecklingsarbete som genomsyrar alla organisationsled. Under 2017/-18 skall en vision tas
fram, verksamhetsmål och stödjande rutiner skall utarbetas och implementeras. Vi söker därför
en person som har erfarenhet av att leda personal i ett förändringsarbete och som förstår vad det
betyder att arbeta i en rikstäckande demokratisk folkrörelse med många idéer och aktiva
medlemmar. En tydlig, men inkännande ledare som har förmåga att samarbeta och motivera,
samt har ett utvecklat kontaktnät inom samhällslivet, vilket kan bidra till att ytterligare stärka
förbundets ekonomi och varumärke. Vi söker en person som har erfarenhet som chef med såväl
personal, budget som verksamhetsansvar.
Bygdegårdarnas Riksförbund är en kraftfull aktör på landsbygden, med närvaro i hela landet
genom 24 distrikt. Med våra hus erbjuder Bygdegårdarna en modern infrastruktur för möten
mellan människor, kulturutbud, fritidsaktiviteter och sammankomster. Bygdegårdarna har en
viktig roll att i sin löpande verksamhet och projekt bidra till mångfald, bildning och integration i
hela samhället. Förbundssekreteraren ska ha förmåga att delegera, följa upp, vara dedikerad,
resultatinriktad och ha en god värdegrund för att nå framgång i lagarbetet.
Tjänsten är heltid med placeringsort Stockholm. Det förekommer arbete helger och kvällar,
samt en del inrikes resor. Högskola eller motsvarande utbildning är ett önskemål.
Ansökan
Ansökan sänds till: ansokan@bygdegardarna.se
Sista ansökningsdag 7 juni.
För frågor om tjänsten kontakta
Ola Johansson, förbundsordförande 070-622 23 18
Maria Anstett-Andersson, förbundssekreterare 072-519 20 62
För fackliga frågor kontakta
Stefan Löfgren, Unionen Mobil: 070-347 43 86

