Stockholms Läns Ridsportförbund söker

Medarbetare till distriktskansliet i Solna.

Stockholms Läns Ridsportförbund söker medarbetare till distriktskansliet. Tjänsten är en
visstidsanställning på 75% som sträcker sig över 10 månader med möjlighet till förlängning.
Arbetsplatsen är förlagd till Stockholms Läns Ridsportförbunds kansli i Solna.
Den person vi söker ska:
• Arbeta med utveckling av unga medlemmar i ridsporten i Stockholms län.
• Vara delaktig i projekt avseende integration och inkludering.
• Vara behjälplig vid aktiviteter för barn och ungdomar som arrangeras av distriktets
ungdomssektion.
• Arbeta med kursadministration och övrigt förekommande administration på kansliet.
• Arbeta med i övrigt förekommande arbetsuppgifter på kansliet vid hög
arbetsbelastning.
Vi förväntar oss att den person vi söker har
• dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• ledarskapsutbildning/erfarenhet
• gott ordningssinne
• vana av att hantera stressiga situationer
• förmåga att arbeta självständigt
• drivkraft att utveckla och förbättra
 är insatt i och intresserad av ridsportens frågor
• lätt för att samarbeta med andra
• vana av arbete i Office365, inklusive layout‐ och
hemsidesprogram samt IdrottOnline.
• god kännedom om, och är van att arbeta med, sociala medier.

Det är ett plus om du har erfarenhet från, och förståelse för, vår ridsportvärld och andra ideella
organisationer.
Stockholms Läns Ridsportförbund, som är ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt, har 113
anslutna ridklubbar som i sin tur har ca 28.000 enskilda medlemmar. 64 av ridklubbarna bedriver
ridskola eller samarbetar med en ridskola. Tyngdpunkten för Stockholms Läns Ridsportförbunds
arbete är inom utbildning, ungdom, tävling och verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning.
Frågor besvaras av:
Anneli Grimborg Säteri, Stockholms Läns Ridsportförbund, Ankdammsgatan 7 nb, 171 43 Solna,
tele: 08 – 627 40 84 eller 070 – 492 22 38.
Din ansökan, skickas till
Stockholms Läns Ridsportförbund,
Att. Anneli Grimborg Säteri,
Ankdammsgatan 7 nb, 171 43 Solna. E‐post: anneli.grimborg@ridsport.se
Senast den 10 juni‐21. Lön enligt avtal. Tjänsten är en visstidsanställning på 75%, provanställning
tillämpas. Arbetstiden är verksamhetsanpassad och delvis förlagd till kvällar och helger. Tillträde
efter överenskommelse i augusti‐21.

