
 
 

Förbundssekreterare till Sveriges Hundungdom 

Vi söker dig som har ett stort engagemang för idéburen verksamhet. Som förbundssekreterare håller du ihop 
Sveriges Hundungdom och samordnar vår verksamhet. Du har en naturlig fallenhet för ledarskap och är van vid 
att arbeta självständigt samtidigt som du interagerar väl med andra. Du är bra på att skapa nätverk och bygga 
långsiktiga relationer, såväl med andra organisationer och företag som internt. Eftersom rollen är bred och 
innehåller flera olika ansvarsområden behöver du ha en god förmåga att prioritera och ha ett flexibelt arbetssätt. 
Vidare har du förståelse för vad det innebär att arbeta i en medlemsstyrd ideell organisation. 
 
Som förbundssekreterare ansvarar du för att driva och utveckla kansliets organisatoriska och administrativa 
arbete. I det operativa arbetet har du det övergripande ansvaret för personal och kansli samt ansvar för budget 
och ekonomi. Du har förmåga att delegera och samtidigt behålla helhetsperspektivet.  
 
Arbetsuppgifter 

 Övergripande strategiskt och operativt ansvara för hela verksamheten, inkl telefon, mejl och löpande 
kansliuppgifter 

 Övergripande ansvar för verkställande av förbundsstyrelsens beslut samt kontakt mellan styrelse och kansli 
 Personalansvar samt ansvar för kansliets arbetsmiljö 
 Ansvar för avtal och ekonomi 
 Löpande kontakt med lokalklubbar och aktiviteter. 

  
Kvalifikationer 

 Relevant utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet från ideell verksamhet 
 Goda kunskaper av att motivera, leda samt att utveckla personal och ideellt engagerade 
 Förmåga att verka utåtriktat kommunikativt och socialt samt god vana att uttrycka sig i tal och skrift 
 Goda kunskaper om arbetsgivarfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö samt förhandlingsvana 
 God förståelse för budget och ekonomi 
 Analytisk förmåga, strukturerad samt god förmåga att se lösningar på eventuella problem 
 Lyhörd och kreativ 

  
Om organisationen 
Sveriges Hundungdom är Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund. Vi vänder oss framförallt allt till 
ungdomar mellan 6 och 25 år. Vi arbetar för att unga ska kunna träffa andra i samma ålder och ha kul 
tillsammans med sina hundar. I Sveriges Hundungdom kan ungdomar träna, tävla och utbilda sig inom hund 
och föreningsteknik. Vi har ungefär 7000 medlemmar och 40 lokalklubbar över landet.  
Sveriges Hundungdom är en organisation av unga, för unga.  
 
Tjänsten: 
Omfattning: Heltid, 100 % 
Anställningsform och tillträde: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde från februari.  
Arbetstider: Dagtid men arbete på kvällar och helger förekommer, likaså resor inom Sverige.  
Kansli: Tjänsten är placerad i Rotebro, Sollentuna 
Lön: Månadslön. Kollektivavtal Unionen 
Kontaktperson om tjänsten: Märta Brandts, mabr@skk.se eller 08-795 30 71 
Facklig representant: Åsa Blomqvist, asa.blomqvist@skk.se  
Välkommen att ansöka senast den 22 november 2018. 
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