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www.sportfiskarna.se 

 

Ledig tjänst: Medlemsansvarig, Stockholm  
 

 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, slår vakt om allas tillgång till ett bra 

fiske och fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder 

kronor på sitt fiske. 

 

Sportfiskarna är en demokratiskt uppbyggd organisation som har till uppgift att värna 

medlemmarnas intressen som kopplar till sportfiske och fiskevård. Vi arbetar för och med våra 

medlemmar och kontakten med medlemmarna är en kärnuppgift för Sportfiskarna kansli. 

 

Förbundet söker nu en medlemsansvarig till medlemsenheten. Tjänsten är en 

tillsvidareanställning på heltid med placering vid huvudkontoret i Stockholm. Sista ansökningsdag 

är 15 oktober med tillträde så snart som möjligt. 

 

Din roll 

Medlemsenheten är Sportfiskarnas centrum för medlemsservice, förmåner samt värvning av 

såväl föreningar som individuella medlemmar. Det är medlemsenheten som ger både kollegor 

och lokala föreningsadministratörer support i medlemssystemet och handlägger större delen av 

Sportfiskarnas bidrag till föreningarna. Medlemsenheten ansvarar även för Sportfiskarnas 

tävlingsverksamhet och stödjer de ideella engagemangen ute i landet med allt från lokala 

fisketävlingar till SM och internationella arrangemang. 

 

Du kommer i rollen medlemsansvarig bland annat att: 

 

• Ansvara för medlemssystemet och medlemsservice. 

• Ansvar för intern och extern support i Sportfiskarnas medlemssystem. 

• Samordna och stödja de ideellas engagemang ute i landet. 

• Ansvar för stöd till föreningar och distrikt i verksamhetsfrågor. 

• Ansvar för rekrytering av nya föreningar och medlemmar. 

 

Arbetet sker mestadels från medlemsenhetens kontor, men en mindre del av verksamheten 

bedrivs ute hos föreningar och distrikt på kvällar och helger. Då enheten jobbar som ett team 

kommer du vara med i processer rörande allt från Gädd-SM till förbundsstyrelsens arbete. Du 

har budgetansvar och arbetar såväl självständigt som tillsammans med kollegor för att nå högt 

satta mål. 

 

Medlemsenhetens uppgift är att bidra till förbundets utveckling och expansion t.ex. genom 

medlems- och klubbrekrytering. Du förväntas ständigt arbeta för utveckling och nya sätt att få 

Sportfiskarna att fortsätta växa.  

 



  

 

 

Din profil 

Precis som alla anställda på Sportfiskarna är du genuint natur- och friluftsintresserad. Du har god 

insikt i det ideella arbete som bygger föreningar och förbund. Du brinner för att få fler att förstå 

vilken fantastisk fritidssysselsättning fiske är! 

 

Som person är du positiv, driven och har en stark serviceanda. Du är noggrann, kommunikativ 

och orädd och du ser möjligheter snarare än hinder. Du söker konstruktiva lösningar när problem 

uppstår och drivs av att arbeta mot uppsatta mål. Det passar dig att arbeta såväl självständigt 

som i grupp. 

 

För att passa för tjänsten krävs att du: 

• Har eftergymnasial utbildning eller motsvarande, för tjänsten, relevant kunskap 

• Är drivande och välstrukturerad med mycket god administrativ förmåga. 

• Har god inblick i föreningsverksamhet. 

• Har hög datorvana med fokus på Office 365 

• Uttrycker dig väl i tal och skrift. 

• Har god samarbetsförmåga. 

• Har B-körkort 

• Har god förmåga att prioritera och att följa upp det egna arbetet. 

 

Kontakt 

Ring eller maila gärna för ytterligare information om tjänsten. 

 

Henrik Helde, Chef medlemsenheten 

08-410 80 606 

henrik.helde@sportfiskarna.se 

 

Om Sportfiskarna 

Sportfiskarna för fiskens och sportfiskarnas talan i maktens korridorer. Vi sätter fiskevården i 

centrum för all verksamhet och arbetar för att det skall finnas livskraftiga fiskbestånd i friska 

vatten. Tack vare Sportfiskarna har vi ett fritt handredskapsfiske runt våra kuster och i de fem 

stora sjöarna, och mycket tack vare Sportfiskarnas insatser har vi sedan lång tid ett omfattande 

kalkningsprogram för att motverka försurningen. Vi organiserar ca 60 000 sportfiskare och 400 

föreningar runt om i landet. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Forshaga, Luleå, Visby, 

Kalmar, Gävle och Nyköping. 

 

Läs mer om Sportfiskarnas verksamhet på www.sportfiskarna.se. 

 

Ansökan 

Ansökan bestående av personligt brev och CV tas emot via e-post: jobb@sportfiskarna.se. Ange 

”Medlemsansvarig” i ämnesraden. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2017. Vi ser verkligen fram 

emot din ansökan! 

http://www.sportfiskarna.se/
mailto:jobb@sportfiskarna.se

