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SVWF söker en projektledare för marknadsföringsutveckling
för projektanställning under 6 månader på 25%
SVWF, Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet har beslutat att öka sin självfinansierings-grad och det ska göras
genom marknadsföring och sponsorer. Det är också ett led i att skapa ökad publicitet kring sporten så att den blir
populärare. En tydligare identitet gör det också attraktivare för personer att engagera sig i sportens ekosystem genom
föreningar, företag eller officiella positioner. Detta ska göras genom att anställa en projektledare under en begränsad
tid som genom aktiviteter kick-startar arbetet som lever vidare genom arbetssätt, dokument och handlingar.

Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•

Produktportfölj – vidareutveckla SVWFs produktportfölj där styrelsen, sportchef, generalsekreterare, kommittéer &
arrangörer har gett sin input. Vid projektavslut ska den vara klar att använda av sponsorjägare
Föreslå nya koncept som möjliga produkter – detta görs i form av ett möte med en expertkonsult och en inbjuden
referensgrupp som
Branding - hur ska SVWF branda sig och vilken identitet ska associeras med SVWF? Definiera grafiska profiler tillsammans
med konsultbyrå. Vilka varumärken ska det satsas på?
Ta fram vilka nyckelaktiviteter som förbundet ska göra för att skapa värde ex. ”en promo-video per arrangemang/projekt”
Skapa material som hjälper och beskriver hur vi ska arbeta med dessa frågor som kan användas berörda personer som
anställda, kommittéer & sponsorjägare – detta innefattar handböcker, avtalsmallar och presentationsmaterial

Vem vi söker
•
•
•
•
•
•
•

Gymnasieexamen eller motsvarande yrkeserfarenhet inom relevant område
Meriterande att ha erfarenhet inom marknadsföring
Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga
Kunskaper i Office-program, inklusive Office365, Teams, Outlook, Word, Excel & PowerPoint
Grundläggande förståelse för sporten inkluderat alla tre discipliner
Eget driv och problemlösningsförmåga som innefattar att under projekttiden leverera med kvalitet på utsatt tid inom givna
ekonomiska ramar
Ledaregenskaper och struktur där man är mål och resultatinriktad, god samarbetsförmåga

Ansökan
•
•
•
•
•
•

CV och/eller personligt brev skickas till kansliet@svwf.se
Tänkt start 19e augusti
Placeringsort – flexibelt
Timlön
Kontaktperson för mer information - Tobias Aderum tobias.aderum@svwf.se
Intervjuer sker löpande
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