Vi söker en projektutvecklare!
Föreningen
Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal arbetar med lokalt ledd utveckling med
leadermetoden under perioden 2014-2020. Vår styrelse kallas LAG och ledamöterna
representerar både föreningsliv, näringsliv och kommuner. Våra mål finns i den lokala
utvecklingsstrategin som faller inom ramen för Landsbygdsprogrammet
(Jordbruksverket), med finansiering från EU, svenska staten och våra kommuner.
Vi stöttar goda idéer som utvecklar våra bygder och engagerar många lokala aktörer.
Leadermetoden handlar om att bygga på de goda idéer som finns och utgå från lokala
förutsättningar. Vårt leaderområde omfattar åtta kommuner: Bengtsfors, Dals Ed,
Färgelanda, Munkedal, Mellerud, Åmål, Årjäng och delar av Vänersborg. Vårt kontor
finns i Mellerud, våra LAG-ledamöter finns spridda över hela området. Föreningen
har en anställd verksamhetsledare och i varierande grad anställda projektledare.

Arbetsuppgifter
Som projektutvecklare finns du tillgänglig för sökande som vill bolla idéer och
ansöka om projektstöd. Du finns tillgänglig under hela vägen från idé till färdigt
projekt. Tyngdpunkten ligger dock på initiala fasen med idéutveckling och
ansökningsprocessen. Du är rörlig i området och strävar efter lokal närvaro.
Utbildande delar ingår i tjänsten – att samla projektägare/ledare och andra
nyckelpersoner för utbildning t.ex. om ansökningsprocessen eller redovisning av
projekt. Det kan också bli aktuellt att söka eller driva projekt i föreningens egen regi.
Tjänsten omfattar ca 60 % av heltid och är i första steget en 6 månaders
provanställning. Du tillträder omgående eller efter ö.k.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som är engagerad för lokal utveckling och känner landsbygdens
utmaningar. Du är bekant med det geografiska området och har egna nätverk inom
såväl privat som ideell och offentlig sektor. Erfarenhet av EU-projekt och dito
administration är meriterande, i synnerhet erfarenheter av Leader. Erfarenheter av
projektledning är meriterande. Formell utbildning på högskolenivå är meriterande,
motivera gärna i din ansökan hur din utbildning relaterar till arbetsuppgifterna d.v.s.
hur kan din formella kompetens stärka vår organisation. Det gäller också för tidigare
arbetslivserfarenheter – beskriv relevansen för tjänsten. Tjänsten är placerad på
leaderkontoret i Mellerud, arbete hemifrån del av tiden kan diskuteras.

Välkommen med din ansökan senast den 25 november 2017
Maila din ansökan, CV som redovisar formell utbildning och tidigare
arbetslivserfarenhet, och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv, sätter ord
på din motivation för uppgiften och annat som kan vara relevant för tjänsten. Vi ser
fram emot din ansökan, sänd den per e-post till följande adress:
kerstin.soderlund@framtidsbygder.se
På vår hemsida hittar du vår lokala strategi och annan relevant information.
www.framtidsbygder.se
Frågor:
Kerstin Söderlund, verksamhetsledare, 0702-998986
Per Jonsson, ordförande, 0709-377004
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