
HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE SÖKER VD
Som VD på HNS har du en omväxlande och utvecklande roll i en bransch som intresserar över en halv miljon 

människor. Du arbetar flexibelt och lyhört med siktet inställt på att förbättra förutsättningarna för alla hästar och 
hästvänner. Precis som oss är du övertygad om att både människa och samhälle blir bättre med hästar, och du 

vill vara med på resan och systematiskt arbeta för att bygga intern tillväxt och stabilitet 
baserat på gemenskap och framtidstro.

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) arbetar för och med den svenska hästnäringen. HNS är en paraplyorganisation med uppdrag att 
genom kunskap och samverkan långsiktigt stärka och utveckla svensk hästsektor. Detta blir verklighet genom satsningar på bland annat 

utbildning, hästuppfödning och ungdomsverksamhet. HNS ansvarar också för en hållbar och rationell verksamhet av Hästnäringens  
Riksanläggningar - Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången - samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning.

HNS – hästen utvecklar och förenar Sverige
www.hastnaringen.se 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
VD har det övergripande resultat- och ledningsansvaret för HNS verksamhet och dess uppdrag att samla hästsverige 
och hästnäringen i de stora viktiga gemensamma branschfrågorna: hästens roll i samhället, forskning, utbildning och 
arbetsmarknad. VD är ytterst ansvarig för att implementera HNS strategier och driva verksamhetens mot av styrelsen 
uppsatta mål. 

Placeringsort: Hästsportens Hus, Solvalla Stockholm 

Vem är du
Rätt kandidat har erfarenhet av att framgångsrikt leda och utveckla liknande verksamhet. Rollen ställer således krav 
på förmåga att genom dialog och samverkan med olika aktörer inom hästnäringen tillvarata dess samlade resurser och 
kompetens. 

Krav
• Framgångsrik erfarenhet som VD, verksamhetschef  

eller motsvarande
• Erfarenhet av ledarskap i idéburen verksamhet
• Förmåga och intresse att arbeta med samverkan mellan 

delvis olika aktörer inom svensk hästsektor 
• Erfarenhet av förändringsarbete i komplex  

organisationsmiljö 
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift 

Meriterande
• Intresse av och förståelse för hästnäring & hästsport
• Erfarenhet av att hantera media
• Erfarenhet av att hantera många olika intressenter 
• Erfarenhet av styrelsearbete i idéburen verksamhet

Personliga egenskaper
• Mycket god kommunikativ förmåga
• Lyhördhet
• Bevisat goda ledaregenskaper
• Social och relationsskapande förmåga
• God strategisk och analytisk förmåga 
• Mål- och resultatfokus

Intresserad
Om du finner ovanstående beskrivning intressant vänligen ansök genom att maila ditt CV och ansökningsbrev till 
application@alumniglobal.com med referensen AJWD-407681 i e-postens ämnesfält senast den 3 mars 2019. 

Denna rekrytering hanteras av Alumni AB.  
Om du har  frågor vänligen kontakta konsult Anna-Carin Ekman via tel 073-095 71 01. 

Vänligen läs vår PrivacyPolicy, http://www.harveynash.com/privacypolicy, för mer information om hur vi behandlar 
dina personuppgifter och dina rättigheter kopplat till detta. Om du har några invändningar avseende denna  
behandling kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud via: dpo@harveynash.com


