Utan lotterikontrollant inga lotterier och vi behöver alltså dig!
Gullspångs kommun söker nu dig som vill ha ett intressant och viktigt uppdrag som lotterikontrollant
i området Otterbäcken-Gullspång-Södra Råda. Att ansvara för lotteritillstånd är ett uppdrag som
Gullspångs kommun har enligt Lotterilagen. Ansvaret innebär att kommunen ska utse en
lotterikontrollant för varje lotteri som får ett tillstånd, alternativt registreras. Är du rätt person för
uppdraget?
Vad ska du göra?
I uppdraget som kontrollant ansvarar du för att bestämmelserna i lotterilagen iakttas samt att
hänsyn tas till Lotteriinspektionens allmänna råd. Konkret handlar det om att exempelvis kolla om
lotteriupplägg ser bra ut, att förrätta dragningar som kan göras i förväg på datorn, att hålla sig
informerad om lager och bestämmelser för att kunna råda föreningar och årligen redovisa
lotteriverksamheten till kommunen. Från början till slut tar alla arbetsuppgifter i genomsnitt 1-1½
timme per lotteri.
Uppdraget är flexibelt och arbetsområdet kan fördelas på olika sätt utifrån hur du vill ha det. Om du
bor i Otterbäcken kan du t.ex. vara lotterikontrollant för Gullspång eller tvärtom. Fördelen med en
sådan fördelning är att du kan köpa lotter i orten som du bor i och genom detta stötta ortens
föreningar som vanligt. Eller kanske du föredrar att stötta föreningar i orten i vilken du bor genom att
vara lotterikontrollant just där?
Vem är du?
Du har lägst gymnasieutbildning eller motsvarande och/eller några års arbetslivserfarenhet. Du ska
ha lätt för att samarbeta och uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig
lämplighet samt pålitlighet och skötsamhet. Det är en fördel om du är datorvana och har lätt för
siffror.
Villkor:
Lotterikontrollanten utför sitt arbete på uppdrag av Gullspångs kommun och vi erbjuder dig
utbildning. Din arbetstid förläggs helt i samråd med respektive lotteriarrangör (förening), varför
tjänstgöring under kvällar och helger kan bli aktuellt.
Ersättning utgår som ett arvode på 3 % av insatsbeloppet för varje lotteri. Arrangerande förening
betalar kontrollantarvodet.
Antal platser: 2
Intresserad?
Vad kul! Tveka inte att höra av dig till nedanstående personer om du vill veta mer om vad det innebär
att vara lotterikontrollant och lämna in en intresseanmälan.
Agatha Lahaise, Lotterihandläggare Gullspångs kommun, 0506-362 96
Kristina Helge, Lotterikontrollant, 0551-208 35
Christina Holmberg, Lotterikontrollant, 070-653 51 79
För intresseanmälan kontakta Agatha Lahaise, Lotterihandläggare, 0506 36296 eller
agatha.lahaise@gullspang.se.

