SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Jobbtitel: Rugbyutveckling
Regional utvecklingskonsulent
Rapportering till: Distrikt/Region
Arbetstid: halvtid även förlagd till kvällar och helger
Kontrakttyp: årlig
Nyckelansvar
• Stödja leveransen av SRFs strategisk plan och skapandet av operativa planer med SMARTmål för regionen - säkerställa skapandet av lokala handlingsplaner för den regionala
strategin.
• Genomföra årlig kartläggning och granskning av rugbyaktiviteter i regionen för att stödja
och mäta framgång. Rapportera efter behov.
• Med vägledning och stöd, se till att klubbar och skolor i regionen följer processerna och
kraven för skydd av sårbara grupper, spelarvälfärd, Jämlikhet och andra operativa krav för
Svenska Rugbyförbundet.
• Leda den praktiska leveransen av träning och utbildning, domarutveckling**, spelarvälfärd,
spelarmöten, kvinnor och flickor samt skol- , student- och universitetsrugby** i regionen.
• Hantera planering, implementering och leverans av regionala ungdoms trupper och
därmed säkerställa utvecklingen av unga spelare för klubb- och regionspel.
• Bestämma klubbens ambitioner och hjälpa dem att uppnå erforderliga standarder med
hjälp av Sisu utbildningsmöjligheter och World Rugby Administration utbildning.
• Stödja leverans av olika klubbmodeller för att stödja klubbar att locka och behålla nya
medlemmar inklusive integration av kvinno- /flicksektioner och andra spelformat (NCX,
mixed ability), vilket gör att klubbar kan bli delaktig i olika samhällsområden.
• Stöd till planering och implementering av regionala och lokala coaching workshops för
klubbar, skolor och andra viktiga intressenter.
• Stöd för planering och implementering av klubbkommunikation för att säkerställa att
robusta planer utvecklas, med olika mediekanaler, förbättrat volontärengagemang.
• Se till att klubbar och skolor tillhandahåller information som krävs av Svenska rugby
• Delta i månatliga team-möten och regionala möten för att granska och sprida information
om programleverans och resultat samt dela bästa praxis.
• Led i ett nationellt projekt som bidrar till SRF2025: s övergripande syfte och mål.
• Ge kontinuerlig övervakning, utvärdering och rapportering av KPI
• Du kommer att visa proaktiva, innovativa beteenden hos tjänsteleverantörerna (Macron)
• Hantera utvecklingen av relationer med lokala myndigheter, svenska rugbysponsorer och
andra intressenter.
• Ansvarig för den årliga undersökningen om datainsamling och engagemang från det
regionala rugbysamhället.
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