
 
 

Distriktskonsulent  
RUM - Riksförbundet Unga Musikanter är en organisation för alla barn och unga som spelar ett 
instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland våra 35 000 medlemmar och 400 
lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter.  
 
För att kunna erbjuda så bra stöd som möjligt för våra medlemmar söker vi nu en distriktskonsulent 
till Västsverige. Det är en heltidstjänst med ansvar för följande RUM distrikt, Halland, Göteborg, 
Södra Elfsborg samt Skaraborg.  
 
Distriktskonsulenten är den som främst har kontakt med våra medlemmar och är ett administrativt 
stöd åt distriktsstyrelserna. Arbetsuppgifterna varier mellan föreningsadministration, förenings- och 
distriktsutveckling, strategisk medlemsutveckling samt projektledning av arrangemang.  
Det innebär ett stort egenansvar samt många bollar i luften. Du som söker behöver därför vara 
lösningsorienterad, noggrann, strukturerad och ha god förmåga att kunna arbeta självständigt.  
 

Grundläggande kompetens och personliga egenskaper  
• Gymnasial utbildning  
• Erfarenhet av att skapa, driva och utveckla verksamhet, gärna för unga  
• God administrativ förmåga  
• Erfarenhet av ideell sektor  
• God kommunikativ förmåga  
• God vana att uttrycka sig i tal och skrift  
• Bekväm i olika sociala sammanhang och har lätt för att knyta nya kontakter  

 

Meriterande  
• Grundläggande kompetens i normkritik   
• Erfarenhet av att arbeta i en ideell styrelse, gärna i en ungdomsorganisation  
• Van att jobba målstyrt och med en stark vilja att leverera resultat  
• Vana i att arbeta i Officeprogram samt ha lätt för att lära sig nya verksamhetssystem  
• Tidigare anställd för en ideell organisation  

 

Ansvarsområden  
• Ansvara för genomförandet av distriktet önskad verksamhet, såväl kvalité samt 

genomförandet av dem  
• Stöd för distriktens medlemsföreningar i olika frågor  
• Stötta och hjälpa distrikten medlemmar i olika medlems- och föreningsfrågor  

 

Om rekryteringsprocessen  
För att söka jobbet som Distriktskonsulent ska du fylla i formuläret, se denna länk. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sotb5nfIoEieyyZl2dEAXKZpB1Hf9FdIrCE6M2mJfZBUMkxNRUFYRjk0Nk0wRklZWkZMR1EwVkxLSi4u


 
 

Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan alla ansökningar ska gå genom formuläret. Vi kommer att 
anonymisera ansökningarna i den första delen av processen. Detta gör vi för att RUM aktivt jobbar 
för att rekrytera på ett icke-diskriminerande och kompetensbaserat sätt.  
Rekryteringsprocessen kommer att ske i flera steg.  
Det första steget i processen består av att fylla i frågeformuläret nedan bestående av 14 stycken 
obligatoriska frågor kopplade till jobbet inklusive två uppgifter utifrån fallbeskrivning. Deadline för 
detta är 25:e augusti 2019. 
Går du vidare till intervju vill vi att du inkommer med CV samt referenser senast 24 timmar innan 
avtalad intervjutid   
 

Om tjänsten 
Omfattning: 100 procent  
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månader provanställning 
Tillträde: Efter överenskommelse, men gärna så snart som möjligt  
Arbetsort: Flexibel företrädelsevis på reseavstånd till Göteborg. Kontor finns idag i Göteborg, Karlstad 
och Stockholm.  
Arbetstider: Flexibla arbetstider framför allt förlagd dagtid, men arbete på kvällar och helger kommer 
att förekomma  
Lön: Månadslön, kollektiv avtal finns  
Kontaktperson om tjänsten: Maria Falk, maria.falk@rum.se (Maria har semester 19 juli – 22 augusti) 
Facklig representant: Anna Gustafson, Unionen, anna.gustafson@rum.se 
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