
Samverkarna söker ideell samordnare 

Samverkarna i Glanshammarsbygden bildades 2010 och har som syfte är att vara ett 

samverkansorgan för att utveckla bygden och ett kontaktforum för företagare, föreningar och andra 

intressenter. Föreningen ska verka för att företag/föreningar görs kända inom och utom regionen. 

Genom detta skall föreningen därigenom utveckla hela bygden för de som bor och verkar i regionen.  

Föreningens styrelse söker nu någon med lokal förankring som kan bistå föreningen som 

verksamhetsansvarig. Det är ett ideellt uppdrag i en ekonomiskt stabil förening.  

I uppdraget kommer delvis följande uppgifter att ingå; 

- Hålla ett uppdaterat medlemsregister. 

- Förbereda dagordningar inför styrelsemöten. 

- Följa upp beslut tagna på styrelsemöten. 

- Hålla hemsida och sociala medier uppdaterade. 

- I stort samordna föreningens åtagande och aktiviteter. 

- Söka stöd och bidrag till våra aktiviteter och event. 

- Agera föreningens kontaktyta mot parter såsom företag, myndigheter m.fl. 

- Vara tillgänglig för samtal till föreningen. 

- Stötta de verksamheter, event och arrangemang föreningen driver. 

Vi erbjuder; 

- Dator, skrivare och mobil som hjälpmedel. 

- Ett intressant uppdrag som kan ge goda meriter.  

- Möjligheten att komma med egna idéer och förslag till styrelsen. 

- Ett fritt uppdrag under ansvar. 

- Ett uppdrag tidsbegränsat till maximalt 1 timme per dag. 

Tillträde; 

- Vi önskar att uppdraget tillsätts snarast varför urvalsprocessen inte har slutdatum.  

- Uppdraget löper årsvis och samordnaren väljs årligen av styrelsen.  

- Nuvarande uppdrag löper till april 2023.  

- Ansök så snart du kan. 

Meriter; 

- Vi söker en person som har erfarenhet av att arbeta ideellt i förening. 

- Har erfarenheter från styrelsemöten och årsmöten. 

- Besitter viss ekonomisk kunskap från föreningsliv. 

- Har erfarenhet av kundrelationer. 

Ansökan; 

- Skicka in din ansökan med CV och personligt brev om varför du söker uppdraget till 

info@glanshammar.info så snart som möjligt då vi snarast behöver en samordnare med 

verksamhetsansvar. 
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