STUTAB SÖKER EN VERKSAMHETSLEDARE
Strömsholms Utvecklings AB (STUTAB) är ett utvecklingsbolag med utgångspunkt från hästnäring
och djursjukvård runt området Strömsholm i Hallstahammars kommun. STUTAB ägs av
Hallstahammars Kommun, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Hästnäringens Nationella Stiftelse
(HNS) samt Stiftelsen Strömsholms Djursjukvård.
Strömsholm ligger naturskönt beläget i hjärtat av Västmanland och har en såväl lång som anrik
historia runt det kungliga slottet och ridskolan. Genom historien har hästen och platsens unika
natur- och kulturvärden haft en stark inverkan till att forma dagens Strömsholm till ett nationellt
center för svensk hästnäring. STUTAB bildades 1993 för att stärka och utveckla verksamheterna på
och runt Strömsholm. Bolaget ska ha särskilt fokus på ridsport, hästhållning och djursjukvård.
Utgångspunkt för verksamheten har historiskt varit investering, ägarskap och förvaltning av fast
egendom i området, till exempel flera ridhus och Knytpunkten samt Ridsportens Hus.
Förvaltningsverksamheten har under det senaste årtiondet avvecklats successivt och STUTAB är
nu inne i en omvandling mot att bli ett renodlat utvecklingsbolag. Läs mer om STUTAB på bolagets
hemsida: http://stutab.se/
Är det dig vi söker?
Uppdraget tar utgångspunkt i att vara drivkraften för att verkställa STUTAB:s affärsplan som
innehåller olika projekt och aktiviteter som alla syftar till att utveckla Strömsholmsområdet och dess
aktörer. Andra delar är att arbeta fram en modell för bolagets ekonomiska intjäning samt bygga upp
starka nätverk med relevanta aktörer lokalt, regionalt samt nationellt. I stora drag handlar rollen om
att på styrelsens uppdrag leda och samordna bolagets operativa arbete i nära samverkan
kringliggande aktörer samt ansvara för planering, drift och ekonomi. Vi tror att du har följande
kvalifikationer och kompetenser:
•
•
•
•
•
•
•

Vana av att driva förändring och utveckling via aktiviteter
Har en viss kännedom om Strömsholmsområdet
Trivs med att vara ”spindeln i nätet” med koll på helheten
Är kommunikativ och kan med lätthet nå fram till olika målgrupper
Har erfarenhet av att anskaffa extern finansiering
Har erfarenhet av att arbeta med påverkansarbete och kan ”sälja in” behov och idéer
Har en nätverkande förmåga och personlighet

Du har dokumenterad erfarenhet av liknande uppgifter/uppdrag tidigare samt relevant utbildning
eller motsvarande. Det är meriterande med branschvana inom hästnäringen samt lokal/regional
kännedom. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen krävs att du har
lätt att kommunicera och skapa förtroende med aktörer inom Strömsholmsområdet.
Om tjänsten
Omfattning: Deltid enligt överenskommelse.
Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse.
STUTAB föredrar att uppdraget utförs på konsultbasis via F-skatt.

Ansökan
Ansök genom att skicka CV och personlig presentation till catarina.pettersson@hallstahammar.se
senast den 31 oktober 2022. Märk mailet ”Verksamhetsledare STUTAB”.
STUTAB sparar dina ansökningshandlingar i max 12 månader. Ansökningarna hanteras
konfidentiellt och kommer inte spridas utanför rekryteringsgruppen.
Information om tjänsten
Catarina Pettersson, ordförande
catarina.pettersson@hallstahammar.se
073-647 76 47
Karolina Lagerlund, vice ordförande
karolina.lagerlund@hastnaringen.se
072-718 28 75
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsbolag.

