REKRYTERING AV GENERALSEKRETERARE TILL FÖRSVARSUTBILDARNA
Nuvarande generalsekreterare går i pension hösten 2021 och TRANSEARCH fått i uppdrag
att bistå med rekryteringen av rätt person för att leda organisationen framåt.
Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka
totalförsvaret. Försvarsutbildarna medverkar till att stärka Sveriges säkerhet och förmåga att
hantera civila och militära kriser. Verksamheten bedrivs i tre verksamhetsområden;
rekrytering, utbildning och totalförsvarsinformation med verksamhet i hela landet genom
rikstäckande, regionala och lokala föreningar. Läs mer www.forsvarsutbildarna.se

Möjligheter - För Försvarsutbildarna som organisation och för generalsekreteraren
Totalförsvaret befinner sig i ett uppbyggnadsskede och nya
uppgifter, inte minst inom civilförsvaret, skapas. Det ger
Försvarsutbildarna möjlighet att utveckla sin verksamhet för att
tillmötesgå en ökad efterfrågan på rätt utbildad personal.
Generalsekreteraren har ett tydligt uppdrag att utforma, leda och
utveckla organisationen så den kan leverera på kort och långsikt.
I rollen som generalsekreterare leder man en frivilligorganisation
med ett betydelsefullt uppdrag för Sverige med syfte att medverka till
att stärka Sveriges säkerhet och förmåga att hantera civila och
militära kriser.
Som generalsekreterare för Försvarsutbildarna har man stor
möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Det finns, inom ramarna för uppdraget, stor
frihet för egna idéer och initiativ. I rollen får man en framträdande roll med stark exponering
och kontakter på hög nivå, exempelvis Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), andra myndigheter och enskilda politiker. Rollen ger en stimulerade
inblick, överblick och möjlighet att navigera i händelsernas centrum.
Sökprofil - Lämplig bakgrund för rollen
Erfarenhet & ledarprofil:
•
•
•
•

Genuint intresse för samhällsfrågor i allmänhet och totalförsvarsfrågor i synnerhet
Erfarenhet som ledare av organisationer eller företag
Erfarenhet från att ha arbetat i komplexa verksamheter; geografiskt spridda, olika
organisationskulturer eller verksamheter med olika förutsättningar.
Tidigare erfarenhet från frivilligorganisationer är meriterande.

Huvudsakliga ansvar och arbetsuppgifter
•

Generalsekreteraren företräder den största frivilliga försvarsorganisationen i Sverige.
I arbetsuppgifterna ingår utveckla kontakter med olika intressenter inom
totalförsvaret; myndigheter, övriga frivilliga försvarsorganisationer, företag och
politiker.

•

Generalsekreteraren leder och utvecklar en medlemsorganisation som karakteriseras
av ett genuint frivillengagemang bland de ingående förbundens företrädare och
medlemmar.

•

Generalsekreteraren leder och utvecklar ett redan väl fungerande kansli, bestående
av 15 medarbetare varav tre direktrapporterande chefer.

•

Generalsekreteraren rapporterar till styrelsen som beslutar om den strategiska
inriktningen och som skall hållas löpande informerad om verksamheten.

Förmågor och personliga egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förmåga att leda operativt utan att förlora helheten
Hanterar olika viljor med diplomati och rätt taktik.
Lätt att röra sig mellan att vara strategisk och
operativ
Inom ramarna för uppdraget komma med egna
idéer och initiativ.
Trygg och erfaren ledare som inger förtroende
Intresse och förmåga att nätverka på hög nivå
Samverkande och diplomatisk
Inspirerande och god nätverksbyggare
Utåtriktad och kommunikativ
Värderingsdriven, ärlig och öppen

För mer information vänligen kontakta
Lars Tegelberg lars.tegelberg@transearch.com 0703-77 99 44
eller Eva Martin eva.martin@transearch.com 0704-30 03 76
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