Riksidrottsförbundet söker

DOPINGKONTROLLFUNKTIONÄRER
som brinner för en dopingfri idrott, som alltid är tillgängliga
och som har MVG i ordning och reda
Idrotten och samhället står inför nya utmaningar och har bestämt sig för att med gemensamma krafter utveckla
Riksidrottsförbundets nuvarande kontrollverksamhet och arbete mot spridning av doping.

Varje år tar vi över 3 500 dopingprover, inom idrotten, på motionsoch elitnivå.
Nu breddas arenan för dopingkontroller, och vårt uppdrag blir att möta behovet av dopingkontroller även
utanför Riksidrottsförbundet.

Vi söker män och kvinnor som är intresserade att arbeta som
dopingkontrollfunktionär på sin fritid!
En duktig dopingkontrollfunktionär har förmågan att organisera och strukturera sina uppgifter samt på ett
pedagogiskt sätt möta och bemöta enskilda individer i en ovanlig situation. Vi kan lova spännande möten med
idrottsutövare, ibland bra idrott och, inte sällan, långa och sena kvällar. Ersättning utgår för utförda uppdrag.
Det finns några specifika krav som du bör uppfylla för att kunna bli uttagen till dopingkontrollfunktionär:
•
Förmåga att behålla konfidentiell information
•
Goda ledaregenskaper och förmåga att leda processer
•
God förmåga att uttrycka dig, såväl muntligt som skriftligt
•
Kännedom om idrottsrörelsen och intresse av idrott
•
Förmåga att arbeta under stressfulla situationer
•
Kunskaper i engelska
•
Goda personliga egenskaper och trevligt uppträdande
•
Tillgång till e-post, internet och mobiltelefon
•
Möjlighet att utföra uppdrag alla veckodagar
•
Kunna utföra minst 15 uppdrag per år
•
Körkort
•
Minst 25 år
Vi välkomnar särskilt sökande med, enligt socialstyrelsen, behörighet att ta blodprov.
Du som blir antagen kommer att utbildas av Riksidrottsförbundets Antidopinggrupp.

Vill Du bidra till en bra idrott utan doping?
Gå i så fall in på www.rf.se/funktionar. Där kan du bl a få ytterligare information om hur en dopingkontroll
går till och var i landet vi behöver rekrytera funktionärer. Härifrån skickar du också in din intresseanmälan
SENAST den 23 juni 2011.
Ytterligare upplysningar kan också lämnas av Jan Engström, Riksidrottsförbundet,
jan.engstrom@rf.se eller 070-671 68 53.

