
 

Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 
söker generalsekreterare på 100% 
Vill du vara med och förbättra vardagen för barn och unga med celiaki (glutenintolerans)? 
Vill du jobba med verksamhetsledning i en spännande barn- och ungdomsorganisation? Är 
du en driven och ansvarstagande person med erfarenhet av ideella sektorn? Sök då tjänsten 
som generalsekreterare hos Svenska Celiakiungdomsförbundet! 
 

Om arbetsplatsen 
Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF arbetar för att barn och unga med celiaki 
(glutenintolerans) ska ha en vardag utan hinder. Vi skapar mötesplatser och ser till att vi 
tillsammans har en stark möjlighet att påverka i frågor kring celiaki. SCUF har cirka 2000 
medlemmar i åldrarna 0-29 år. Vi vill att barn och unga med celiaki ska kunna känna sig 
obehindrade av sin celiaki och slippa känna utanförskap. SCUF har ett flertal 
medlemsföreningar runtom i Sverige samt en förbundsstyrelse och ett kansli som är direkt 
underställt förbundsstyrelsen. Förutom generalsekreteraren arbetar en medlemssamordnare 
samt en kommunikatör på kansliet. 

Om tjänsten 
Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för hela SCUF:s operativa och 
verkställande verksamhet. Detta inkluderar verksamhetsplanering, ledning, utveckling och 
personalansvar. Generalsekreteraren har också det övergripande ansvaret för budget och 
finansiering. 
 

Exempel på arbetsuppgifter 
• Ansvar för koordinering och implementering av SCUF:s fastställda verksamhetsplaner 

samt övriga verksamhetsdirektiv från förbundsstyrelsen 
• Ta fram förslag på budget och ansvara för budgetuppföljning 
• Övergripande ansvar för SCUF:s kort- och långsiktiga finansiering, inkl. att ansöka om 

och redovisa statsbidrag samt enskilda projektbidrag 
• Sköta kontakten med SCUF:s externa redovisningsbyrå, inkl. distribuering av  

kundfakturerings-, bokförings-, löne- och arvodesunderlag 
• Göra utbetalningar av fakturor och löner 
• Kontinuerlig arbetsledning - uppföljning av personalens resultat och rapportering 
• Tillsammans med övriga anställda och förbundsstyrelsen utveckla verksamheten 
• Kontinuerlig arbetsledning av övriga anställda samt ansvar för utvecklingssamtal och 

lönesamtal 
• Vid behov rekrytering av personal – annonsering, intervjuer, kontrakt och 

introduktion 
 

 

 



För att passa till tjänsten bör du: 
• Ha ett genuint intresse för ledarskap 
• Ha en drivkraft i att skapa engagemang 
• Vara självgående och strukturerad 
• Vara lyhörd, kommunikativ och motiverande 
• Ha erfarenhet av, eller kunskap om, analytiskt och strukturerat arbete utifrån 

verksamhetsplaner och strategiska mål 
• Ha erfarenhet av, eller kunskap om, budgetarbete och ekonomistyrning 

Det är meriterande om du: 
• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis personalvetenskap, 

ledarskap eller organisationsutveckling 
• Har erfarenhet från ideell sektor och barn- och ungdomsorganisationer 
• Har erfarenhet av, eller kunskap om, celiaki 
• Har tidigare erfarenhet från arbetsledande befattning, antingen ideellt eller som 

anställd 
• Har B-körkort 

Övrigt 
Det är viktigt att du har ett starkt driv och engagemang för barn och ungas rättigheter samt 
delar SCUF:s värdegrund. Eftersom SCUF är en ungdomsorganisation och tjänsten främst 
innehåller arbete inriktat mot barn och unga, ser vi gärna att du som söker själv är eller 
identifierar dig som ung. Utdrag ur belastningsregistret krävs innan tillträde. 

Förutsättningar 
Lön: 27 000 kr. Tjänsten är på 100%, provanställning 6 månader med möjlighet till 
tillsvidareanställning. Vi erbjuder 30 dagars semester, 37,5 timmars arbetsveckor och 
friskvård (2500 kr/år samt 1 friskvårdstimme i veckan). 
 
Tjänsten är placerad i fina lokaler i centrala Stockholm och delas med två andra ideella 
organisationer. Tjänstgöring förekommer eventuellt på obekväma arbetstider såsom helg 
och kvällstid men det finns stor flexibilitet kring arbetstider. Kollektivavtal tillämpas. Tillträde 
i mars 2021 eller enligt överenskommelse. 
 

Ansökan 
Skicka in ansökan (personligt brev och CV) till rekrytering@scuf.se senast 1 mars 23:59 2021. 
Märk mailet med ”Generalsekreterare”. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan 
komma att tillsättas innan ansökningsperiodens slut.  
 

Frågor?  
Maila rekrytering@scuf.se. 


