Umedalens IF söker Föreningschef
Umedalens IF är en breddförening i västra Umeå. Vi har 1600 medlemmar i åtta sektioner.
Föreningen har ett nära samarbete med IBK Dalen och Sandåkerns SK.
Via Umedalens IF AB driver vi Musköten med två idrottshallar, möteslokaler och en fullstor
konstgräsplan. Efter många år går vår nuvarande Kanslichef Ove Nordin i pension. Vi söker
nu en efterträdare som får rollen att fortsätta leda vår viktiga verksamhet.
Dina arbetsuppgifter
Att vara Kanslichef är ett brett uppdrag. Det går från att arbeta med en långsiktig
utvecklingsagenda till att se till att verksamheten fungerar på daglig basis. Kanslichefen
jobbar direkt under föreningens styrelse men med ett stort eget mandat och ansvar. Viktiga
arbetsuppgifter är att planera och organisera, leda och följa upp samt samverka med våra
intressenter. Du ansvarar för det ekonomiska resultatet samt redovisningen och
rapporteringen. Genom Ditt personalansvar är personalledning och personalutveckling central
för att föreningen ska klara sitt uppdrag.
I en breddförening som Umedalens IF finns många samarbetspartners som medlemmar, andra
föreningar, kommun, sponsorer, hyresgäster mm där Du har rollen att representera föreningen
och främja nuvarande och nya samarbeten. Därför är det viktigt att du är kommunikativ och
har lätt för att samarbeta med andra. För denna typ av roll krävs det att du har en självkänsla
som visar sig genom en trygg och förtroendeingivande framtoning.
Det är en stor fördel om du är insatt i hur en demokratisk förening fungerar samt har
kännedom om föreningsliv och ledarskap i ideella organisationer. Tidigare erfarenhet av
liknande arbetsuppgifter är meriterande. Vi värderar dock mest personlig lämplighet och
engagemang för barn och ungdomars utveckling och viljan att vara en nyckelperson i
utvecklingen av vår del av Umeå.
Välkommen med Din ansökan!
Omfattning: Heltid, oreglerad arbetstid
Sista ansökningsdag: 2022-08-22
Tillträde och lön: Enligt överenskommelse
Information och kontakt
Mikael Berglund, ordförande
mikael.berglund@umedalensif.se
070-559 71 84
Inled kontakt helst via mail.

