
 
 

Svenska Bridgeförbundet (SBF) söker Verksamhetschef 
 
 
SBF söker, med tillträde efter överenskommelse, men snarast möjligt, en  
 

Verksamhetschef (VC) 
 
för vår operativa verksamhet. Tjänstegraden är preliminärt satt till 50%, men detta är till någon 
grad flexibelt. Tjänsten rapporterar till styrelsen i Svenska Bridgeförbundet, primärt till dess 
Ordförande. 
 
Vårt kansli ligger i Örebro. Bor du inte i närheten, utan arbetar från hemmakontor, förutsätter vi 
att du regelbundet besöker kansliet. 
 
Primära arbetsuppgifter: 
 
 Personalansvar över SBFs anställda, f n 5,25 heltidstjänster exkl VC, inklusive översyn av 

arbetsfördelning, hantering av semestrar, etc. 
 Assistera i bokföring/redovisning i Fortnox och svara för månatlig uppföljning, samt assistera 

vid etablering av budget och ansvara för årsbokslut (där extern redovisningsbyrå assisterar) 
 Vara kontaktperson mellan anställda och SBFs styrelse 
 Ansvara för Internkommunikationsbiten inom Medlemskommittén 
 Ha viss kontakt utåt (myndigheter, distrikt…)  
 
Du är en person som är/har: 
 
 Intresse av att leda människor, med mognad, empati och struktur 
 Högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet, och erfarenhet med att leda 

personal 
 Utåtriktad och verbal 
 Noggrann, analytisk och entusiastisk 
 Bridgespelare (men din spelarnivå är mindre intressant) 
 Villig att lära dig (alternativt redan kunnig i) våra administrativa system och van vid att arbeta 

i Office-miljö 
 
I jobbets natur ligger att arbetsbelastningen kan bli ojämn mellan veckorna (men du kommer att 
ha stor möjlighet att själv påverka detta). Vi förutsätter att du kan arbeta under hela eller delar av 
vår Festivalvecka. Lön och andra förmåner diskuteras senare i rekryteringsprocessen. 
 
Vi hoppas att det här låter intressant för dig, och ber dig att sända din ansökan med CV och 
några rader om varför du tror att du skulle passa till jobbet, till styrelsens Arbetsutskott 
(au@svenskbridge.se) senast 15 december. Ordförande/tf VC Martin Löfgren svarar även på evt 
frågor, ring då 0706-306102. Vi återkopplar sedan under andra halvan av månaden. 
 
Välkommen med din ansökan! 


