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Befattningsbeskrivning för Göteborgs Friidrottsförbund 
 
Namn:   
Befattning:  Verksamhetsutvecklare Elit 
Anställningsform:  Tillsvidare 
Omfattning:  Deltid 25% 
Övriga anställningsvillkor: - 
 
Befattningsbeskrivning 
 
Ansvarsområden 
- Att ansvara för att planera och genomföra Elit Göteborgs årliga aktiviteter och 
utvecklingsprojekt, i enlighet med Svensk Friidrotts målsättningar.  
- Att stödja, utveckla och hjälpa förbundets grengruppskommittéer inom deras 
verksamhetsplaner. Inklusive administration och information på webb. 
- Att samverka tätt, och genomföra gemensamma aktiviteter med High Performance Göteborg + 
RIU (RFSISU), Svensk Friidrotts landslagsledare och prestationscenter, Friidrottsgymnasiet, 
samt Universiteten, forskare och andra idrotter. 
- Att stödja utvecklingen och genomförandet av småskaliga tävlingar för Elitaktiva i Göteborg. 
 
Arbetsuppgifter 
- Planera, samordna, genomföra och följa upp aktiviteter inom Elit Göteborg.  
- Etablera ett nätverk för att utveckla friidrotten inom respektive grengrupp och att samverka 
med distriktets föreningar, Svenska friidrottsförbundet och andra organisationer som har 
betydelse för grengruppernas utveckling.  
- Uppdatera informationen löpande på förbundets hemsida som rör Elit, Tränarutveckling, 
Grengruppskommittéerna, samt aktivt arbeta för att sprida till distriktets föreningar. 
- Att aktivt delta och planera aktiviteter kopplade till High Performance Göteborg, RIU, Svensk 
Friidrotts prestationscenter, och Friidrottsgymnasiet. 
 - Stötta och hjälpa de initiativ som görs för småskaliga Elittävlingar i Göteborg.   
 
 
 
 
Befogenheter 
Enligt Göteborgs Friidrottsförbunds attestplan och fastställd budget. 
 
Budget- och resultatansvar 
Eget budgetansvar för Elit Göteborg och Grengruppskommittéerna.  
 
Personalansvar 
- 
 
Rapporteringsansvar 
Rapporterar till förbundets friidrottschef och i förekommande fall till övriga chefer på förbundet. 
 
Övrigt 
- 
  



 

 
Kunskapskrav för befattningen 
 
Utbildning och erfarenhet 
Idrottsvetenskaplig utbildning på högskolenivå samt stor erfarenhet av att jobba inom 
idrottsrörelsen med utvecklingsarbete, samverkan och Elittränarskap. En god förmåga att ta in 
nya forskningsrön och omsätta till exempelvis pilotprojekt och skapa diskussionsforum. 

Kunskaper och färdigheter 
Gedigen kunskap om, och erfarenhet av elitidrott och Elittränarskap. Kunskaper om föreningar 
och idrottens organisationer. Vana att arbeta i helt digitala processer och verktyg ses som en 
förutsättning. Goda kunskaper i Microsoft 365, Wordpress, samt program för fystester. 
Erfarenhet av planera och genomföra live-streaming och småskaliga produktioner. 
 
Språkkunskaper 
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. 
 
Personliga egenskaper 
Förmåga att arbeta självständigt och kunna strukturera och planera sitt eget arbete. 
Kunna skapa nätverk och hantera många olika kontakter, samt upprätthålla goda relationer. 
 
Övrigt 
Körkort. 
 


	Kunskaper och färdigheter
	Övrigt

