
Wikimedia  Sverige  är  en  ideell  förening,  verksam  i  Sverige  som 
verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt 
genom  att  stödja  Wikimedia  Foundations  projekt  som  till  exempel 
Wikipedia.  Föreningen skall  även verka  för  att  sprida  kunskap om 
dessa projekt,  främja användande av dem, samt stötta  för  sådana 
projekt väsentlig teknik. Vi är en organisation drivna av frivilliga och vi 
ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. 

Wikimedia Sverige söker en

Verksamhetschef
med tillträde snarast för att leda Wikimedia Sveriges kansli i Stockholm. 
Tjänsten är en heltidsanställning för viss tid enligt tjänstemänavtal mellan 
IDEA och Unionen till och med 2013-12-31, med möjlighet till förlängning. 

Målet är att stödja och marknadsföra Wikipedia, Wikimedias projekt och fri 
kunskap. För att göra det, ska verksamhetschefen: 

• Under  styrelsen  leda  arbetet  med  att  genomföra  av  styrelsen 
beslutad  verksamhetsplan  och  säkra  att  verksamheten  är  i 
överensstämmelse  med  Wikimedia  Sveriges  vision,  strategi  och 
resurser. 

• Fortsätta  utvecklingen  av  föreningen  till  en  professionellt  skött 
organisation,  innebärande initialt  framför  allt  utbyggnad av kansli, 
säkerställa  en  god  ekonomisk  och  övrig  administration  samt 
framgångsrik  anskaffning  av  finansiella  bidrag  till  föreningens 
verksamhet. 

• Leda och motivera ett team anställda, som för närvarande är fyra 
personer med planerad ökning under 2013. 

• Stödja och uppmuntra insatserna av frivilliga i Wikimedia Sveriges 
aktiviteter. 

• Företräda  föreningen  utåt,  påverka  utomstående  i  frågor  som 
föreningen  driver  samt  stärka  och  underhålla  relationer  med 
föreningens  partnerorganisationer  såsom  museer,  universitet  och 
systerorganisationer i andra länder. 

• Ansvara för att verkställa styrelsens beslut samt rapportera resultat, 
nyckeltal  och avvikelser  till  styrelsen,  och även till  medlemmarna 
och Wikimediagemenskapen. 

• Bereda och föredra ärenden för beslut av styrelsen. 
• Ansvara för ekonomisk redovisning under föreningens kassör samt 

ha budgetansvar och personalansvar för föreningens anställda. 
• Stödja de frivilliga och styrelsen med informations- och PR-material. 

Läs mer på chef.wikimedia.se. 

Ansökningar med personligt brev, meritförteckning och eventuella 
referenser/arbetsprover skall inkomma till jobb@wikimedia.se senast 30 november 
2012. Har du ytterligare frågor, är du välkommen att e-posta till jobb@wikimedia.se. 
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Ge ditt bidrag!
donera.wikimedia.se

BG 5822-9915

info@wikimedia.se
www.wikimedia.se


