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Rikssekreterare sökes till spännande uppdrag under två år
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Ladies Circle Sverige söker
Rikssekreterare (RS) med uppdrag på många orter runt om i Sverige
Befintliga uppdrag
Vår nuvarande RS har till sommaren fullgjort sitt åtagande och vi letar nu efter hennes efterträdare
Ort
Runt om i Sverige
Arbetsuppgifter
Du arbetar på ett engagerat sätt där du ständigt har Ladies Circle Sveriges bästa i fokus. Rollen som
RS ställer krav på din förmåga att, tillsammans med övriga huvudstyrelsen (HS), aktivt delta i arbetet
att föra Ladies Circle framåt. Du ska även hjälpa till att sjösätta föreningens mål för innevarande år
samtidigt som vi tillsammans förvaltar våra föregångares goda arbete. I presidiet delar vi på ansvaret
för att ro iland olika projekt och vi hjälper varandra med både stort och smått. Som RS är det ditt
ansvar att tillsammans med RO utarbeta förslag till kallelse, dagordning och erforderliga underlag till
möten som huvudstyrelsen beslutar. Du upprättar även mötesprotokoll som du skickar ut enligt
beslutad distributionslista.
I rollen som RS ingår en del tjänsteresor, främst inrikes men även utrikesresor kan förekomma.
Om arbetsgivaren
Ladies Circle är världens bästa arbetsgivare! Vi är världsledande inom vänskap, gemenskap, skratt
och fest.
Energi-lön
Vi erbjuder ingen betalning i form av mynt och sedlar, men väl genom en riktig energiboost. Som
grädde på moset får du en möjlighet att vara en del av Världens Bästa HS och ta del av en underbar
vänskap, bland mycket annat! Det är dessutom en riktigt fin merit att ha i sitt CV. Din insats blir
engagemang, driv och LC-anda. Många är de som kämpar om en plats i HS och du kan få en plats
reserverad för dig, inte bara för ett år utan för hela TVÅ ÅR!!!
Kvalifikationer
Vi ser gärna att vår nästa RS är en eLCa med kärlek till det skrivna ordet, god förmåga att hålla
deadlines och med ett stort LC-hjärta som vill verka i sann Friendship and Service-anda. För att vara
behörig att söka tjänsten måste du ha tillhört LCS i minst två år vid tillträdet, varav minst ett år som
ordinarie ledamot i klubbstyrelse. Mer information om tjänsten finns i arbetsbeskrivningen som finns
under ”dokument” på inloggat läge på hemsidan.

Personliga egenskaper
Vi efterlyser dig som på ett lättbegripligt sätt kan sammanfatta styrelsens möten i skriftliga protokoll
och som har en vilja att bidra med din tid och kunskaper.
Ansökan
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att skicka en personlig
presentation till vro@ladiescircle.se senast den 1 januari 2017, men gärna tidigare. Alla kandidater
ombedes att hålla sin kandidatur/ansökan hemlig fram till dess att annat meddelas till dig
personligen av valberedningen.
Tillsättning
Sker efter omröstning på riksmötet i maj.
Med hopp om många kandidater!

För Ladies Circle Sverige
Helene Nybom VRO 2016/17

Varaktighet, arbetstid
Tidsbegränsad anställning under två år
Lön
0 kr/år
Ansökan
Sista ansökningsdag: 2017-01-01
Vi vill ha ansökningar via e-post till
vro@ladiescircle.se
Ange referens: RS-kandidatur

Kontaktperson för frågor
HELENE NYBOM vro@ladiescircle.se
(VRO 2016/17)
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Ladies Circle Sverige
Andra jobb hos denna arbetsgivare
KOMess, vice riksordförande, redaktör, weblady,
riksrevisor och riksrevisorssuppleant
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