
Sportfiskarna söker 
generalsekreterare
Om oss
Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, är en ideell, snabbt expanderande organisation som verkar för 
goda och hållbara vattenmiljöer och ett ekonomiskt sunt nyttjande av naturen. 

Vi arbetar för ett sportfiske som är tillgängligt för alla och har ett starkt fokus på praktisk fiskevård baserat på 
aktuell forskning. Vi har i dag ca 45 heltidsanställda, ca 45 miljoner i omsättning och runt 60.000 medlemmar. 
Organisationen har huvudkontor i Stockholm och regionala kontor på 9 orter runt om i landet. 

Sportfiskarna leds av en förbundsstyrelse som under sig har generalsekreterare, med placering vid huvudkontoret 
i Stockholm, och ytterligare chefsbefattningar. Organisationen befinner sig i en fas av stark tillväxt och vi söker 
nu en generalsekreterare vars främsta uppgift blir att leda Sportfiskarna mot fortsatt expansion. 

Som generalsekreterare ansvarar du för att driva frågor som tar tillvara Sportfiskarnas intressen. Du leder och 
prioriterar det dagliga arbetet inom organisationen och har samtidigt ett tydlig fokus på de externa kontaktytorna 
såsom myndigheter, samarbetsorganisationer och medlemmar. 
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För att trivas och bli framgångsrik i rollen tror vi att din bakgrund ser ut så här:

KRAV

• Akademisk examen
• Beprövad ledare med erfarenhet av framgångsrikt ledarskap i en kunskapsintensiv organisation
• Förståelse och intresse för medlemstyrd organisation
• Intresse för fiskeripolitiska frågor och förståelse för det politiska systemet
• Vana vid myndighetskontakter
• God ekonomisk analysförmåga
• Du delar Sportfiskarnas värdegrund

MERITERANDE

• Erfarenhet av direktrapportering till styrelse
• Erfarenhet från att ha verkat inom en medlemsstyrd organisation
• Djupare kunskap om fiskeripolitiska frågor
• Inarbetat kontaktnät i för Sportfiskarna relevanta sammanhang

PERSONLIGA EGENSKAPER

• Dokumenterat goda ledaregenskaper med stark integritet, diplomatisk kompetens och gott omdöme
• Du är som person lyhörd, engagerad och driven
• Utmärkt kommunikativ förmåga, såväl inåt mot medlemmar och personal som i relation till media och beslutsfattare
• Mycket god förmåga att bygga, förvalta, och utveckla relationer

I den här rekryteringen samarbetar Sportfiskarna med Alumni Harvey Nash. 
Vid frågor är du välkommen att kontakta Gustaf Åberg på telefon 08-20 09 10. 

Din ansökan skickar du i form av ditt CV och personligt brev till ansokan@harveynash.se märkt med 
referensnummer 4686. Vi arbetar med löpande urval, skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 4/12.

2/2


