
Vi söker Ny Verksamhetschef 
Vår nuvarande verksamhetschef går i pension årsskiftet 2016-2017, nu söker vi hennes efterträdare. 

Göteborgs FöreningsCenter söker: 
Verksamhetschef 

Göteborgs FöreningsCenter (GFC) arbetar sedan 1995 med stöd och utveckling för sina 
medlemsorganisationer inom social ekonomi.  GFC är ej vinstdrivande samt religiöst och politiskt 
obunden. I vår styrelse sitter representanter från medlemsorganisationer och personer med för 
ändamålet relevant kompetens inom sektorn Idéburna organisationer.  

Verksamheten omfattar kontorshotell för medlemsorganisationer, enhet för kontaktpersonsverksamhet 
och en Mötesplats med konferenslokal, två mindre möteslokaler och Kafédel som hyrs och drivs av 
KFUM. På Mötesplatsen finns även den fria TV kanalen Öppna kanalen Göteborg. GFC,s lokaler är 
belägna vid Mellangatan1 och Södra Allégatan 1B. Vi är totalt 7 anställda. 

Verksamhetschefen ansvarar för den operativa verksamheten och svarar/ rapporterar till styrelsen och 
är föredragande för styrelsen. 
Verksamhetschefen har till sitt stöd en ekonomiadministratör. Den person vi söker till tjänsten har 
tidigare erfarenhet av att förvalta, driva och leda samt att vidareutveckla en organisation. Adekvat 
utbildning och erfarenhet från arbete i ledande position inom Idéburen organisation och ett stort nätverk 
både nationellt, regionalt och lokalt. 

Vi värdesätter kunskaper och erfarenheter från nedanstående områden. 

– Leda och förvalta organisationens utvecklingsarbete 
– Personalfrågor 
– Lagar, avtal och förhandlingar 
– Ekonomi 
– Rutiner och dokumentation 
– Marknadsföring 

Som Verksamhetschef är du en god ledare, analytisk och resultatorienterad. 
Som person är du drivande och bra på att skapa engagemang hos andra, att få dem att växa och 
utvecklas och sträva mot gemensamma mål. Ditt sätt att leda genomsyras av ödmjukhet och tillit till 
människors förmåga. Du har en god självkännedom, stark ansvarskänsla och en positiv grundsyn som 
du förmedlar ut till alla i organisationen. 
Du är en skicklig kommunikatör och ambassadör som kan etablera och utveckla goda relationer med 
medarbetare, styrelsen, våra medlemmar och samarbetsparter 
Självklart känner Du igen dig i våra värdegrund. Vi ger gott bemötande och har hög tillgänglighet. 
De personliga egenskaperna kommer att väga tungt i valet av vår nye verksamhetschef. 
	  
Sista	  ansökningsdag	  är	  23maj,	  ansökan	  skickas	  till	  info@gfc.se	  	  


