
O-Ringen är världens största orienteringsäventyr och ett av Sveriges största 
idrottsevenemang. Evenemanget genomförs mitt i sommaren (vecka 30), alltid 
på en ny plats i Sverige, och lockar årligen ca 20 000 deltagare som tillsam-
mans gör ca 80 000 starter. Under ett O-Ringen är över 1 000 funktionärer 
och ett femtiotal samarbetspartners involverade. O-Ringen har ett uttalat mål 
att ge alla inblandade och berörda en hållbar upplevelse i världsklass.  

Varje O-Ringen drivs som ett projekt där en lokal organisation under ledning av en projektledare får 
stöd av en fast organisation med ett antal anställda medarbetare. Den fasta organisationen arbe-
tar på både kort och lång sikt med såväl genomförandet av innevarande års arrangemang, som med 
förberedelser inför framtida O-Ringen. 

O-Ringen är ett helägt dotterbolag till Svenska Orienteringsförbundet. Under den innevarande femår-
sperioden som sträcker sig till 2025 fokuserar O-Ringen sin verksamhet kring tre områden; hållbarhet 
(ekologisk, ekonomisk och social), upplevelse och profilering. Visionen är att O-Ringen ska vara en 
välkänd hållbar upplevelse och det uppnås genom att fokusera på gemenskap, kloka val och kommu-
nikation.

O-Ringen söker nu en VD för framtidens orienteringsarrangemang. VD skall leda en fast organisation 
som består av Projektledare, Marknadsansvarig, Logistikansvarig, Säljansvarig och Tävlings-/IT-an-
svarig. Medarbetarna i den fasta organisationen ansvarar för kravställning, kontinuitet och långsiktig 
utveckling inom respektive område. Vi jobbar som ett team tillsammans med våra ideella krafter där vi 
tar gemensamt ansvar för arrangemangets helhet.   

Huvudsakliga ansvarsområden (utan rangordning): 
• Totalt resultatansvar för verksamheten 
•  Säkerställa att organisationen har hög och positiv energi 
•  Organisera, utveckla och leda ett team som lyfter företaget och Svensk Orientering till en ny nivå 
• Utveckla verksamheten 
• Löpande rapportering till styrelsen

Kvalifikationer (utan rangordning):  
• Erfarenhet från personalledande roller där samarbete, ansvar och respekt främjas 
• Mycket god ekonomisk och kommersiell förståelse 
• Erfarenhet av att förena professionell och ideell verksamhet – gärna inom orientering eller 

motsvarande 
• Akademisk utbildning på högskolenivå 
• Erfarenhet från kontakter med media och vana att hantera både intern och extern kommunikation 
• Marknads- och försäljningserfarenheter
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Personliga egenskaper (utan rangordning): 
• Inspirerande & tydligt ledarskap som förmår motivera personalen att jobba med ett flexibelt 

förhållningssätt 
• Energigivande med stark drivkraft att samla och entusiasmera team 
• Prestigelös  
• Förmåga att utveckla och styra i en entreprenörspräglad verksamhet 
• God analytisk förmåga 
• Förmåga att bedöma projekt/resursåtgång och kunna prioritera väl tillsammans med ledningsgrupp 

och projektledare 
• Förmåga och intresse av att skapa och underhålla nätverk inom idrotten och verka både lokalt, 

regionalt och nationellt för att utveckla arrangemang 
• Förmåga att skapa stark tillit, trygghet och lojalitet såväl inom som utanför organisationen  
• Integritet och personlig mognad som effektiv grund för arbetet med styrelse och ägare 
• Kommunikativ

Arbetsplats
O-Ringen har sitt huvudsäte i Stockholm, på samma adress som Svenska Orienteringsförbundet, men 
medarbetarna i den fasta organisationen är idag utspridda i Mellansverige. Att ha sin arbetsplats i 
eller i närheten av hemmet är därför möjligt, men det är viktigt att medarbetarna ska kunna mötas 
kontinuerligt ett par tre gånger per månad.  

Ansökan
Skicka din ansökan till mats.rosander@orientering.se senast 30 november 2021. 

Frågor
Mats Rosander (styrelseledamot) 
E-mail: mats.rosander@orientering.se
Mobil: 070-578 79 01

Linda Take (Styrelseordförande) 
E-mail: linda.take@oringen.se 
Mobil: 070-553 63 36

oringen.se

http://mats.rosander@orientering.se
http://mats.rosander@orientering.se
mailto:linda.take@oringen.se

