
 

Röda Korset Gotland söker vikarie!  
 
Röda Korset Gotland (RKG): Är en ideell förening inom ramen för Svenska Röda Korset. Vi är också en 

del av den globala rödakors– och rödahalvmånerörelsen. Vårt medmänskliga arbete inom den sociala 
sektorn utgör kärnan i vår verksamhet. Utifrån olika hållbarhetsperspektiv bedriver vi även Mötesplats- 
och Second Handverksamhet. Vi samverkar med myndigheter, organisationer samt många andra aktörer 
i vårt arbete. Överskottet av verksamheten återinvesteras, i första hand i lokalt social arbete men går 
också till nationella och globala behov.  

 
Ditt uppdrag: Hos oss får du arbeta tillsammans med ett gäng som känner ett mycket stort 

engagemang och mening med sitt arbete. Uppdraget är att vara verksamhetssamordnare i en av våra 
sju mötesplatser (med secondhandbutiker och caféer) runt om på ön. Du blir spindeln i nätet, med 
ansvar för att leda volontärerna och planera för att se till att verksamheterna är öppna och rullar på. I 
uppdraget, förutom att leda andra, ingår även ekonomi, rekrytering och att nå uppsatta mål. 
 
 
Vem är du? För uppdraget behöver du vara lyhörd & flexibel och kunna arbetsleda våra ideella 
superhjältar. Hos oss är dina personliga egenskaper och värderingar viktiga att de följer Röda Korsets 

värdegrund. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbetsleda och planera samt är driven och 
engagerad. Du är en strategisk person med förmåga att se helheter och flöden. Det är viktigt att du har 
lätt för att samverka och bygga goda relationer. Vår verksamhet kan snabbt förändras då vi är en kris 
och beredskapsorganisation så du behöver även ha förmåga att kunna sätta dig in i nya frågeställningar, 
sammanhang och uppdrag. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med människor, gärna också 
butik, café och/eller föreningsliv. 

Körkort och tillgång till bil är ett krav. Eftergymnasial utbildning inom relevant område är meriterande. Vi 
förutsätter att du som söker delar Röda Korsets värderingar i både ord och handling. 

Omfattning: Vikariat med eventuell möjlighet till förlängning. Deltid/Heltid. 

Tillträde: Snarast. 

Ansökan: Vi arbetar fortlöpande med denna rekrytering. Sista ansökningsdag är den 18 dec. Ansök 
genom att skicka in din CV, personliga brev samt ditt löneanspråk per mail (PDF format) till 
jobb@rkgotland.se 

För mer information om tjänsten kontakta: Affärschef Åsa Ingmansson 
asa.ingmansson@rkgotland.se eller tel 0498-28 83 11 

Fackliga företrädare är: Ann Ekman, 0498-288320,  

Mer information om Röda Korset Gotland finner du på https://rodakorset.se/gotland/  
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