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Förslag ny roll och uppdragsbeskrivning MBL §11 omorganisation
Verksamhetsansvarig Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län(SV)
Som medarbetare i SV
Syn på medarbetarskapet
Som verksamhetsansvarig arbetar man för att vara en del av hela SV. Verksamhetsansvarig delar och
arbetar solidariskt utifrån värderingar som ligger till grund för SV:s verksamhet vilka finns uttryckta i
stadgar, idéprogram, mål- och utvecklingsplaner och policyer.
Yrkesspecifik kompetens
-! Att vara strukturerad och noggrann för att genom sitt arbete skapa struktur och uppföljning.
-! Att förstå och förhålla sig till SVs organisationsstruktur.

!

Social kompetens
Som verksamhetsansvarig är det viktigt med en stark inre kompass och därför är egenskaperna nedan
särskilt viktiga.
-! Organiserad och strukturerad
-! Utåtriktad och med skarp förmåga att engagera och motivera olika människor
-! Genomförare
-! Öppen för samarbeten
-! Ärlig, öppen och ödmjuk
-! Serviceinriktad

!

Arbetsuppgifter samt ansvarsområden som verksamhetsansvarig
Organisering och struktur
-!
-!
-!
-!
-!

Administrera folkbildningsverksamheten samt kursverksamheten.
Fakturera samt stämma av leverantörsreskontra.
Förmåga och teknisk kompetens för att arbeta i administrativa system som Gustav, Outlook,
Learnify och Hogia eller andra utvalda system samt sociala medier.
Följa utvecklingen av administrativa system samt hålla sig uppdaterad i avdelningens rutiner.
Förhålla sig underrättad om verksamhetsförhållanden. D.v.s. lokal kännedom om
verksamhetsförändringar.

-!
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Kvalitét
-! Säkerställa att verksamheten följer gällande föreskrifter från stat, landsting, region och kommun.
-! Utvärdera och förbättra cirkeln/kursen/kulturarrangemanget i samarbete med ansvarig ledare.
-! Rekryterar, lönesätter, introducerar samt säkerställer utbildningsprocess för cirkelledare,
kursledare samt kulturarbetare.
-! Rapportera verksamhet enligt avdelningens rutiner.
Kommunikation och samarbeten
-! Ge service, boka lokaler, hålla kontakter med cirkelledare vid cirkelstart, hantera leveranser samt
ansvara för studiematerial.
-! Ansvara för att hålla sig uppdaterad om avdelningens verksamhet och kursprogram.

!

!
-!
-!
-!
-!

Säkra goda och hållbara relationer med samarbetspartners och näringsliv.
Arbeta i enlighet med SVs kommunikationsplaner och grafiska riktlinjer i extern och intern
kommunikation.
Marknadsför verksamheten.

Övrigt
-!

I övrigt utföra de arbetsuppgifter som är nödvändiga för verksamheten.
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Utbildningskrav och erfarenheter
Som folkbildningsorganisation likställer vi praktisk erfarenhet och kompetens med akademisk bakgrund.
Erfarenhet från föreningslivet och den ideella sektorn är mycket meriterande.

!

