SISU IDROTTSUTBILDARNA SÖDERMANLAND SÖKER
UTBILDNINGSKONSULENT I SÖDERTÄLJE
SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vår vision lyder ”Vi är där när idrotten
lär” och vi vill vara det självklara valet när en idrottsförening vill utveckla sin organisation på olika sätt. Våra
utbildningar behandlar ämnen som ledarskap, organisationslära, jämställdhet, mångfald och värdegrundsfrågor.
Vi utgår i all utbildning utifrån Svensk Idrotts idéprogram
”Idrotten vill”. Våra metoder bygger mycket på processledning och folkbildning.

Vi arbetar integrerat med Södermanlands Idrottsförbund
samt med Södermanlands Handikappidrottsförbund. Vårt
huvudkontor är lokaliserat i Eskilstuna och vi har lokalkontor i Södertälje, Katrineholm och Nyköping. Denna
tjänst avser främst arbete i kommunerna Södertälje,
Nykvarn och Strängnäs. Vill du vara med och utveckla
vår verksamhet och Södermanlands idrottsföreningar är
du välkommen att skicka in din ansökan till oss.

Vi förväntar oss att du som söker
Tar stort eget ansvar för planering och genomförande av dina uppgifter
Trivs att arbeta mot såväl individuella som organisatoriska mål
Tar egna initiativ för att nå framgång i ditt arbete
Tycker om att möta människor och upprätta professionella relationer
Trivs med och har god förmåga att föreläsa och prata i grupp och inför publik
Är noggrann med administration och dokumentation samt har goda kommunikativa kvalitéer
Inspireras av att följa upp, utveckla och förnya dina arbetsmetoder
Förstår Idrottens organisation och uppbyggnad
Har körkort och tillgång till bil
Är engagerad, professionell och på väg framåt!
Du har dessutom erfarenhet och kompetens inom organisationskunskap, processledning och
föreningslära med särskild insikt i den ideella sektorn
Du är högskoleutbildad inom Idrottspedagogik eller motsvarande, gärna med inriktning mot
ledarskap och kommunikation
Vi vill att det ska vara roligt och utvecklande att arbeta med oss. I tjänsten ingår regelbunden kompetensutveckling
och friskvårdsförmåner. Din arbetstid förläggs till viss del till kvällar och helger.
Omfattning
Visstidsanställning/tillsvidareanställning 100%
Upplysningar
Lenita Lanner, utbildningskonsulent och lokal, facklig ordförande i UNIONEN, tel: 0730-597 150
Tomas Stridh, verksamhetschef, SISU Idrottsutbildarna Södermanland, tel: 0730-497 120
Ansökan
Välkommen med din ansökan och löneanspråk via mejl till
tomas.stridh@sormland.rf.se senast den 31 maj 2012.

Läs in dig på idrotten:
www.sormlandsidrotten.se
www.rf.se
www.sisuidrottsutbildarna.se

