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SFF söker Riksinstruktör till kansliet i Västerås  

Vad Innebär tjänsten? 

Som riksinstruktör är du operativt verksamhetsansvarig under Transportstyrelsen för all civil 
sportfallskärmshoppning i Sverige och är kanslist på Svenska Fallskärmsförbundets kansli i 
Västerås. Anställningsformen är enligt riksstämmans beslut 2019 SFF budget en heltidstjänst. 
Arbetsgivare är Svenska Fallskärmsförbundets styrelse med ordföranden och vid dennes 
frånvaro vice ordförande som ansvarig för kansliets arbetsledning. För närvarande arbetar RI 
och en kanslist.   

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Du är ansvarig för att vidmakthålla delegeringsavtal från Transportstyrelsen, vilket betyder 
kontinuerlig kontakt med myndigheter rörande flygoperativa frågor. Utveckling av, planering 
av och genomförande av centrala kompetenshöjande utbildningar. Systematiskt 
säkerhetsarbete genom datainsamling från incidenthanteringssystem, vilket även omfattar 
utredningar av tillbud och olyckor. Chefsstöd till chefsinstruktörer samt kunskapsbank kring 
SFF verksamhet. Tjänsten omfattar kontinuerlig beredskap för incidenter och olyckor. 

Övriga arbetsuppgifter 

Tjänsten omfattar kansliadministrativa uppgifter vilket innebär självständig drift och 
bemanning av kansli och, medlemsservice. Rollen som riksinstruktör och kanslist är central i 
verksamheten. Detta innebär mycket varierande arbetsuppgifter för att stödja förbundets 
styrelse i beredningar av ärenden samt delta och leda i olika projekt. Tjänstens natur innebär 
oregelbundna tider och helgarbete förekommer.  
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Kravprofil: 

Vi söker dig som är erfaren fallskärmshoppare och instruktör, med minst 10år som aktiv i 
sporten eller motsvarande som Svenska Fallskärmsförbundet bedömer likvärdigt. Du har 
beslutsförmåga, stark integritet och förmåga att hantera sekretess och känsliga uppgifter. Du 
är en naturlig ledare med gott omdöme och har god erfarenhet av chefskap. Du är ödmjuk, 
självständig och ansvarstagande. Tjänsten kräver godkännande från Transportstyrelsen. 
Anställningen kan på sikt innebära säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt 
säkerhetsskyddslagen regler.  

Övriga krav: 

- Lägst KL och HL kompetens och befäst kunskap om ledarskap och pedagogik 
- Mycket god kunskap i regelverket Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet. 
- Mycket god kunskap i SFF organisation och beslutsordning, kännedom om sporten 

och instruktörsutbildningar. 
- God teknisk kunskap om fallskärmsutrustning. 
- Erfarenhet av och kunskaper om svensk flygsport och luftfartssystem. 
- God kunskap om Försvarsmakten och totalförsvaret  
- IT-kunskaper för självständig problemlösning i kanslimiljö.  
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska 
- Förståelse för SFF styrelse som arbetsgivare och arbetsmiljöansvariga 

Övriga instruktörsgrader och behörigheter i SFF är meriterande och körkort är önskvärt 

Särskilt meriterande: 

Du har verkat som chefsinstruktör i en fallskärmsklubb under minst 3år och som 
förbundskursledare i SFF under minst 3år. Erfarenhet av olycksutredningar på lokal och 
central nivå. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. 

Ansökningstid, urvalsprov & frågor 

Du skickar din ansökan senast den 9:e augusti till SFF kansli på info@sff.se och märk 
ansökan med ” RI-ansökan”. Intervjuer sker fortlöpande och av arbetsgivaren lämpliga 
arbetsprover, bakgrunds- och jävskontroller kan förekomma. Frågor om tjänsten hanteras av 
ordförande Peo Humla, sffordforande@outlook.com och 076-008 70 73.  

 Välkommen med din ansökan,  


