Svenska Roddförbundet söker en

Projektledare (PL)
Svenska Roddförbundet (SR) har av RF beviljats finansiering av projektet ”Stärkt demokrati och ökad
delaktighet i roddsporten”.
Projektet utgår från SR:s utvecklingsmodell syftande till ökad föreningsdemokrati och jämställdhet i
IF, RDF och SR.
Det syftar även till att roddsportens grenar som har låg representation i RDF och SR ska få stöd i att
öka delaktigheten inom svensk rodd.
Vidare syftar projektet till att kartlägga jämställdhet och ge förslag till metoder syftande att
åstadkomma en jämnare fördelning avseende ålder, kön, etnicitet m.m.
Du sätter målen för projektet utgående från projektets syfte.

Arbetsuppgifter
Genomföra en nulägesanalys i syfte att klarlägga i vilken utsträckning medlemmarna känner att de
kan påverka sin idrott och vilka spärrar som finns att engagera sig ideellt i sin IF.
PL undersöker hur medlemmarna vill engagera sig ideellt i sina IF. Söka organisationer (SF och/eller
andra organisationer) för att samverka och skapa synergier.
PL analyserar och tar fram förslag på insatser som kan genomföras på nationell nivå, RDF-nivå (SDF)
och föreningsnivå utifrån projektmålen som har förankring i förbundsutvecklingsplanen.
PL stämmer av insatser med projektets styrgrupp (som är sammansatt av representanter i
målgrupperna) i syfte att skapa delaktighet och inflytande för att kunna påverka. Rapportering sker
löpande med styrgruppen för att för att vid behov justera projektplanen.
Sammanställning och bearbetning av resultat i syfte att stärka SR:s utvecklingsmodell.
Implementering av framtagna verktyg SF, RDF och IF.
Slutredovisning av projektet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, har lätt för att samarbeta och har vana att arbeta självständigt
utifrån satta ramar och mål.
Anställningsvillkor
Projektanställning t.o.m 31 december 2023.
Arbetstid: 50 %.
Uppdraget innebär resor samt kvälls- och helgarbete. Förtroendetid och individuella förutsättningar
vad gäller lön tillämpas.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 12 januari 2022. Du ansöker genom att skicka ett personligt brev, CV och
löneanspråk till joachim.brischewski@rodd.rf.se
Kontakt
Joachim Brischewski, Generalsekreterare: joachim.brischewski@rodd.rf.se / 08-699 64 35
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