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Svenska Bowlingförbundet söker Utbildningsansvarig 
 
Svensk Bowling består av en bred verksamhet som innefattar både bredd och elit och är 
en idrott du kan utöva hela livet. En central del av verksamheten består av förbundets 
utbildningsverksamhet. För att ta ytterligare steg i utvecklingen för svensk bowling söker 
vi nu en Utbildningsansvarig som ska ha administrativt ansvar och utvecklingsansvar för 
denna del.  
 
Inom utbildningsverksamheten har Svenska Bowlingförbundet under det senaste året 
införskaffat en digital plattform som underlättar genomförandet av utbildningar på 
distans. I tjänsten ingår huvudansvaret för denna plattform samt ansvaret för att skapa 
fler utbildningar inom ett flertal områden. 
 
Du erbjuds en utvecklande tjänst på en arbetsplats som präglas av en god stämning. Du 
kommer att få vara kreativ i din roll och få påverka innehållet i arbetsuppgifterna på ett 
självständigt sätt. Utöver detta kommer du ha mycket kontakt med ideellt engagerade 
människor ute i våra föreningar och distrikt som verkligen brinner för sina uppdrag.  
 
 
Om tjänsten 
 
Tjänsten består bland annat av: 
 

• Huvudansvar för förbundets utbildningsverksamhet 

• Huvudansvar för förbundets utbildningsplattform 
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Kvalifikationer 
 
För att ha möjlighet att göra att bra jobb på denna tjänst så vill vi att du har följande 
erfarenheter: 
 

• Akademisk examen  
• Projektledning 

• Erfarenhet av att arbeta i IT-system 
• Utvecklingsarbete 

• Pedagogiskt arbete 
 
 
Vi vill även att du är: 
 

• Strukturerad och organiserad 
• Självständig 

• Analytisk 
• Drivande 
• Effektiv 

 
 
Meriterande kunskaper: 
 

• Bowlingkunskaper 

• Goda kunskaper inom IT-området 

• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift 
 
 
Som person är du: 
 

 
 
  

• Kreativ  
• Engagerad  
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Övrig information 
 

• Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med december 2023 

• Placering: Kan diskuteras  
• Tillträde så snart som möjligt 

 
 
 
Ansökan 
 
Inkom med CV och personligt brev senast den 5 februari som skickas till 
Generalsekreterare Peter Hodor på peter.hodor@swebowl.se. Urval kommer att ske 
löpande så det kan bli så att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden löpt ut. 
 
Vid frågor om tjänsten, kontakta Generalsekreterare Peter Hodor på 
peter.hodor@swebowl.se eller 08-699 60 40. 
 
 
 
Om Svenska Bowlingförbundet 
 
Svenska Bowlingförbundet består av ca 600 föreningar och 21 distrikt som tillsammans 
innefattar bowlingverksamheten i Sverige. Svensk Bowling arbetar enligt en strategisk 
plan till 2025 och idrotten befinner sig i en utvecklingsfas där områden som rekrytering, 
utbildning och digitalisering får stort fokus. Värdegrunden som vi har med oss i det 
dagliga arbetet innefattar Glädje och gemenskap, Allas rätt att vara med, Rent spel och 
Demokrati och delaktighet 
 
Ca 3 miljoner människor besöker varje år en bowlinghall och Svenska Bowlingförbundet 
har idag ca 16 000 licensierade tävlingsspelare. Potentialen att växa är stor och vi arbetar 
hela tiden för att fler ska hitta till vår fantastiska idrott. Kansliet som arbetar med den 
operativa verksamheten består av nio anställda och är beläget i Idrottens hus vid 
Skanstull i Stockholm. 
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