Projektledare
Kulturella & Kreativa näringar längs Kinnekullebanan
Leader Nordvästra Skaraborg söker en projektledare som vill sätta de Kulturella och kreativa
näringarna (KKN) på kartan!
Projektets geografiska område sträcker sig längs med Kinnekullebanans sträcka genom Vara,
Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspångs kommuner. Att stärka nätverken inom KKN
tror vi även ökar områdets attraktionskraft och skapar förutsättningar till ekonomisk tillväxt.
Projektet finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund och
har pågått sedan 2018. Projekttiden sträcker sig till 2020-12-31, med möjlighet till
förlängning.
Arbetsbeskrivning
Som projektledare ansvar du för att självständigt leda arbetet mot projektplanens mål. Du
arbetar med att planera, genomföra, dokumentera och följa upp de aktiviteter som ingår.
Du kommer att jobba processinriktat för att organisera KKN-aktörer i syfte att skapa nätverk
och driva gemensamma frågor. Du kommer även att arrangera seminarier och
utbildningstillfällen för att skapa nätverk inom målgruppen och för att lyfta fram näringens
möjligheter för det övriga näringslivet. Du kommer dessutom att ansvara för kommunikation
genom traditionell och sociala media, hemsida och personliga möten.
Till stöd i arbetet kommer du att ha en styrgrupp, som du kallar till regelbundna möten.
Du kommer även att jobba för att utveckla en samverkansmodell som kan ta resultaten
vidare efter projekttidens slut.
Följande kompetenser är meriterande:
• Ett brett kontaktnät inom de kreativa och kulturella näringarna i Vara, Lidköping,
Götene, Mariestad och/eller Gullspångs kommuner
• Relevant utbildning inom området eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som
likvärdig
• Erfarenhet av projektledning och administration av projekt, inklusive ekonomisk
uppföljning.
• Erfarenhet av att leda människor i processbaserat arbete
• Erfarenhet av olika sektorer i samhället (offentliga, privata och ideella)
• God kunskap i MS Office och gärna erfarenhet av att jobba digitalt med bild och lay out.

Följande egenskaper är meriterande:
• En god organisatör som kan arbeta självständigt
• En god kommunikatör
• En god problemlösare
Villkor
• Visstidsanställning 191001–20201231, men möjlighet till förlängning.
• 80% av heltidstjänst. Det finns möjlighet till ytterligare 20 % genom arbetsuppgifter inom
extern kommunikation.
• Tjänsten är placerad i Skara, på Leader Nordvästra Skaraborg, men annan placeringsort är
möjlig inom de fem kommuner som projektet omfattar.
• Körkort och tillgång till bil är ett krav.
• Vi tillämpar kollektivavtal
Skicka din ansökan tillsammans med ett personligt brev och CV via e-post till:
info@leadernvskaraborg.se
För mer information kontakta:
Lovisa Johansson Hollsten, Verksamhetsledare, 070-25 770 39,

Fakta om Leader
Leader Nordvästra Skaraborg är en del av EU:s landsbygdsprogram 2014-2020, som syftar till att främja en
ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden.
Organisationen består av en lokal utvecklingsgrupp, LAG, med representanter från ideell, privat och offentlig
sektor. LAG fattar beslut om vilka projekt som beviljas medel, utifrån valda insatsområden. Leaderkansliet
stöttar sökande under ansökningsprocessen och projektets genomförande.
Leader Nordvästra Skaraborg består av kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg,
Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

Vi vill ha din ansökan senast den 16 september
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