OPERATIV CHEF – IDROTT UTAN GRÄNSER (IUG)
Om Idrott Utan Gränser
Idrott Utan Gränser vill att alla barn och unga ska få förutsättningar att forma sin egen framtid. Därför
introducerar Idrott Utan Gränser meningsfulla fritidsaktiviteter på idrottslektionen, så att alla barn blir
sedda, bekräftade och hittar ett eget intresse. Idrott utan Gränser ordnar aktiviteter på kvällar, helger och
lov i bostadsområden och gallerior så att barnen gör något meningsfullt istället för att sitta hemma eller
busa runt. IUGs ledare börjar arbetet i årskurs fyra, och arbetar kontinuerligt och långsiktigt med barnen
ända fram till att de avslutat grundskolan.
Idag arbetar Idrott Utan Gränser med 25 000 barn i 103 skolor i Norrköping, Linköping, Södertälje, Norrtälje,
Göteborg och Malmö. Barnen introduceras till idrotter såsom parkour, dans, boxning, basket, golf, capoeria,
balett, badminton, rugby, judo, brottning, ridning och friidrott. IUG söker nu en operativ chef med ansvar för
kvalitetssäkring och personal i samtliga städer. Under din anställning kommer IUG expandera verksamheten
till fler orter. Målet är att arbeta med 75 000 barn 2023.

Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som operativ chef för IUG och har passionen och viljan att göra skillnad för barn
och unga. Som operativ chef ansvarar du för att kvalitetssäkra IUGs metod, bidragsfinansieringsarbete, leda
och utveckla personal, samt att administrera arbetet.
I rollen som operativ chef har du personalansvar, och verksamhetscheferna på respektive ort rapporterar till
dig. Som kvalitetsansvarig säkerställer du att arbetet på respektive ort följer IUGs metod, genom bland annat
kontinuerliga utbildningar av ledare och resultatmätning. Du ansvarar också för att söka bidragsfinansiering,
och stötta i det övriga finansieringsarbetet. Som administrativt ansvarig sköter du planering av finansiering,
budget, uppföljning samt övriga administrativa sysslor som ingår i huvudkontorets arbete.

Krav/Du som söker
Som operativ chef vill vi att du har följande yrkesrelaterade kompetenser:
• Förmåga att planera, leda, genomföra och leverera projekt
• Kunskap inom ekonomi, i syfte att kunna rekommendera och följa upp budget för hela
verksamheten
• Förmåga att kunna bygga team och motivera medarbetare, stötta i att definiera och utforma
aktiviteter som krävs för att nå uppsatta mål
• Förmåga att presentera frågor i tal och skrift på ett konkret och lättillgängligt sätt
Du är självgående, strukturerad, problemlösande, resultatfokuserad och analytisk. Det är en fördel om du
har utbildning inom projektledning, ekonomi och/eller ledarskap.

Tillträde och ansökan
Tjänsten är heltid tillsvidare med sex månaders provanställning. Tjänsten är förlagd till Stockholm eller
Norrköping. Skicka ditt CV och personligt brev där du berättar om din passion och drivkraft att göra skillnad
för barn och unga till personal@iug.se. Läs gärna mer om oss på www.iug.se. Sista ansökningsdag är 23 april
2019.

