
Göteborgs FöreningsCenter söker VERKSAMHETSCHEF  

Göteborgs FöreningsCenter (GFC) bildades 1995 som ett kompetens- och utvecklingscenter 
för idéburet socialt arbete. Bland GFC:s 85 medlemsorganisationer finns ideella föreningar, 
kooperativ, nätverksorganisationer, stiftelser och kyrkor. GFC drivs utan vinstintressen och 
är religiöst och partipolitiskt obundet. GFC:s styrelse består av representanter från 
medlemsorganisationer och personer med särskild kompetens inom idéburet socialt arbete. 

GFC:s huvudsakliga uppgift är att stödja och stimulera medlemsorganisationernas arbete. 
GFC bedriver sedan många år tillbaka kontaktpersonverksamhet och helt nyligen ett 
arvsfondsfinansierat projekt för att minska ensamhet hos äldre. I GFC:s lokaler på 
Mellangatan 1 finns kontor och kontorshotell för medlemsorganisationer och Göteborgs 
Mötesplats med konferenslokal och café (cafét är utlagt på entreprenad). 

Verksamhetschefen ansvarar för den operativa verksamheten och är föredragande till 
styrelsen. En viktig uppgift är att ”nätverka” bland idéburna organisationer och inventera 
behov av stöd, service och samarbete. Till sitt stöd har verksamhetschefen en 
ekonomiadministratör.  

Den sökande till tjänsten  

har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom en organisation, 
har adekvat utbildning,  
har erfarenhet från arbete i ledande position i en idéburen organisation,  
har ett brett nätverk, gärna med förankring i Göteborg, 
har erfarenheter av att söka och erhålla projektmedel från externa finansiärer. 

Kunskaper och erfarenheter från nedanstående områden värdesätts: 

– Personalfrågor 
– Ekonomi 
– Marknadsföring 

Som person är du drivande och får saker gjorda. Du är bra på att skapa engagemang hos 
andra, få dem att utvecklas och sträva mot gemensamma mål. Du vet vad ett gott 
bemötande betyder och hur det går till. Du är en skicklig kommunikatör som kan etablera 
och utveckla goda relationer med medarbetare, styrelsen, våra medlemmar och övriga 
samarbetsparter. Självklart känner du igen dig i vår värdegrund. Du har goda skäl att söka 
jobbet som verksamhetschef på GFC. 

De personliga egenskaperna kommer att väga tungt i valet av ny verksamhetschef.  
 
Sista ansökningsdag är 20221127 ansökan skickas till info@gfc.se  
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