Verksamhetschef sökes
Om föreningen
Invitationsdepartementet är en ideell organisation som jobbar för att öppna upp Sverige
genom enkla och roliga middagar. Vi är en middagsförmedling mellan de av oss som är nya i
Sverige och de av oss som bott här hela eller större delen av våra liv.
Invitationsdepartementet är ett icke-statligt, partipolitiskt och religiöst obundet initiativ.
Verksamheten drivs genom ideella så kallade middagsambassadörer på ett tiotal orter i
Sverige samt ett kansli på tre heltidsanställda i Stockholm. Sedan föreningen grundades
2014 har över 15,000 människor möts över middagsborden genom vårt arbete. 98% av nya
svenskar känner sig mer eller mycket mer välkomna i Sverige, efter en middag.
Läs mer på ätmiddag.se

Om tjänsten
Vi söker nu en driven, strukturerad och resultatinriktad person
som kan leda verksamheten framåt.
Som Verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av
verksamheten. Tillsammans med styrelsen (vilken du rapporterar till) sätter du föreningens
strategi och verksamhetsplan och ser till att dessa verkställs. Tjänsten innebär ett
resultatansvar för föreningens ekonomiska- och verksamhetsmässiga mål, inklusive
finansiering, budgetering och rapportering. I rollen ingår även personalansvar för tre
anställda. För oss är det viktigt att du tar ansvar för att du själv och dina medarbetare
mår bra.
Vi tror att du har arbetat med strategisk utveckling, sälj och projektledning (t.ex. som
managementkonsult) under 2-5 år. Din roll fokuserar på att leda verksamheten framåt genom
affärsutveckling och samarbeten för att bygga upp en långsiktighet i finansieringen. Du har
goda ekonomikunskaper, är intresserad av att analysera data och projektleda utvecklare.
Du har en förmåga att väcka engagemang och det är en självklarhet att du delar vår
värdegrund om alla människors lika värde. Viktigast av allt är att du är ärlig, rak och har
humor.

Tillträde
Tillträde sker 1 september 2018. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med provanställning
på 6 månader. Tjänsten är förlagd till Stockholm.

Ansökan
Ansökan sker med CV och personligt brev till ebba@invitationsdepartementet.se
Ange ”Det är mig ni söker” i ämnesraden. Ansök så snart som möjligt och senast 17e juni.
Intervjuer sker löpande.
Kontaktperson: Ebba Åkerman, Middagsminister/Verksamhetschef, 0739-82 20 02,
ebba@invitationsdepartementet.se
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