Sveriges Schackförbund söker

Tävlingsansvarig
Arbetsplats är förbundets kansli, som för närvarande är beläget i Norrköping, men vi planerar för en flytt
till Stockholm andra halvåret 2019. Kansliet har nio anställda.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
Som tävlingsansvarig har du ett övergripande ansvar för förbundets omfattande tävlingsverksamhet. I
detta inbegrips det svenska mästerskapet, seriespel och ungdomstävlingar. Även våra skol- och
internettävlingar kan på sikt ligga inom ansvarsområdet. Du är i högsta grad involverad i både planering
och genomförande. Det innebär att det blir en del resande och helgarbete förekommer i viss utsträckning.
DINA EGENSKAPER
Vi tänker oss att du är strukturerad och har en organisatorisk läggning. Du är driven och trivs med att ha
många bollar i luften samtidigt. Arbetet ställer också krav på god samarbetsförmåga och du är bra på att
kommunicera i tal och skrift. I rollen ingår att förvalta de tävlingar förbundet arrangerar, men också se till
att de utvecklas. Du måste tycka om ett arbete där resultatet syns och din del exponeras för
medlemmarna. Körkort är nödvändigt.
DINA ERFARENHETER
Vi ser gärna att du har arbetat med administration och organisation. Det är också en fördel att ha
erfarenhet av projektledning. Har du arrangerat tävlingar eller liknande arrangemang är det ett plus.
INFORMATION
Tillträde så snart som möjligt. Tjänsten är ett vikariat till den 2018-08-31, men det finns goda möjligheter
att den kan övergå i en tillsvidareanställning.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV till kansliet@schack.se. Vi
ser gärna både kvinnliga och manliga sökande. Vi genomför intervjuer löpande, så skicka in din ansökan
omgående.
För ytterligare information kontakta:
Kent Vänman, kanslichef, e-post: kent.vanman@schack.se tel: 011-107420

Sveriges Schackförbund är en synnerligen pigg hundraåring. Vi har under de senast åren expanderat kraftigt
och antalet medlemmar har passerat 40.000. Särskilt populärt har schack blivit vid våra skolor. Det är ca
1.000 skolschackklubbar anslutna till förbundet. Bland våra skolaktiviteter nämner vi gärna breddtävlingen
Schackfyran, som med sina 15.000 deltagare, är världens största. Skolornas intresse för vår verksamhet
grundar sig framför allt i de positiva effekter på barnens utveckling som skolans pedagoger kunnat
konstatera. Det handlar om förbättrad koncentrationsförmåga, utveckling av det logiska tänkande, sociala
vinster mm.
Vår skolverksamhet går som tåget, men även den traditionella schackverksamheten utvecklas positivt. Både
antalet tävlingar och antalet deltagare ökar. Vi ser också en intressant utveckling på det digitala området,
som innebär att man kan följa tävlingar live dygnet runt. Möjligheten att också spela på nätet har ytterligare
befäst schackets position, som en av världens allra största sporter.

