
 
 

 
 

 
Projektledande kommunikatör sökes 
 
Vi söker en ny medarbetare till Leader Gästrikebygden som tillsammans med vårt team av 
engagerade medarbetare och styrelse ska jobba med lokalt ledd landsbygdsutveckling i 
Gästrikebygden. 
 
Vår nya medarbetare ska jobba med att: 

 projektleda våra nya ”paraplyprojekt” som finansierar delaktiviteter på teman som 
besöksnäring, lokalproducerat, inkludering och entreprenörskap. 
 

 planera för och genomföra utåtriktade arrangemang till nytta för de som driver och deltar 
i Leaderprojekt.  
 

 planera och genomföra kommunikationsinsatser för att nå ut med information om Leader 
och uppnådda resultat. 
 

Vi tror att detta stämmer in på dig som söker 
Kontakt och relationsskapande, som samarbetar lätt och gärna med olika typer av människor 
och grupper. Har ett upparbetat nätverk i Gästrikland inom föreningsliv, företag och offentlig 
sektor. 

Självgående och pålitlig som tar eget ansvar för sina arbetsuppgifter, mål och deadlines och 
trivs bra i ett litet team där man behöver vara flexibel och hjälpas åt. Har inga problem att ta 
till sig regelverk och tillämpa dem. 

God kommunikatör – erfarenhet av att planera, paketera och sända ut budskap i olika 
kanaler till olika målgrupper. Gillar att tala inför grupp, coacha personer från idé till 
förverkligande, bli intervjuad eller synas i olika typer av media. 

Erfarenhet av att driva projekt (gärna med offentlig finansiering) och olika typer av 
arrangemang. 

Har körkort och egen bil då det är en förutsättning för att kunna besöka vår målgrupp som 
inte sällan bor på platser utan kollektivtrafik. 
 

Vad vi kan erbjuda vår nya medarbetare 
Vi kan erbjuda möjligheten att vara del i ett litet men engagerat team där man är en viktig del 
i utvecklingsarbete till nytta för många. Som medarbetare hos oss blir man en del av ett 
nätverk av Leaderområden både i Sverige och inom EU. Alla medarbetare har möjligheten 
att delta i för tjänsten relevant kompetensutveckling och nätverksaktiviteter. I denna tjänst får 
du jobba målstyrt och har därigenom stora möjlighet att påverka hur det egna arbetet ska 
läggas upp och genomföras. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och har kollektivavtal. 

 



 
 

 
 

Om Leader Gästrikebygden 
Vi är en ideell förening som är en katalysator för landsbygdsutveckling i Gästrikebygden. 
Under åren 2016-2023 är vi ett av 48 Leaderområden i Sverige som har offentlig finansiering 
för att genomföra en lokalt framtagen utvecklingsstrategi. Organisationer och företag som har 
en utvecklingsidé som ligger i linje med vår utvecklingsstrategi kan söka finansiering från oss 
för att förverkliga idén i projektform. De projekt som får finansiering från Leader ska bygga på 
lokala behov, engagemang, samarbete och nytänkande. 
 
Föreningen har en styrelse (kallas för LAG) med 16 ledamöter från områdets föreningsliv, 
näringsliv och offentliga sektor som har ansvaret för utvecklingsstrategin, vilket bland annat 
innebär att välja ut vilka projekt som ska beviljas finansiering. Till sin hjälp har styrelsen två 
anställda som sköter det löpande operativa arbetet med att få in projektidéer och stötta dem 
från ansökan till slutredovisning, samverkar med olika intressenter och sköter vår 
administration. Vid behov rekryteras ytterligare personal för att projektleda eller utföra 
arbetsuppgifter i projekt som Leaderföreningen själv driver.  
 
Övrigt om tjänsten 
Visstidsanställning i 18 månader. Månadslön. Heltid. Arbetsplats i Hamrånge.  
Anställningen startar snarast möjligt efter slutförd rekrytering 
Tjänsteresor inom Gästrikland är ofta förekommande, körkort och egen bil krävs. 
Målstyrd arbetstid anpassad efter uppdraget - arbete kan utföras på dag samt kväll eller helg. 
Tjänsten tillsätts under förutsättning att finansiering till paraplyprojekten godkänns.  
Mer information om vår verksamhet finns på www.leadergastrikebygdenllu.se 
 
Ansökan och rekryteringsprocessen 
Ansök senast den 25 augusti via mejl till info@leadergastrikebygdenllu.se med 
meritförteckning och ett personligt brev där du fokuserar på varför just du passar för den här 
tjänsten och varför du vill jobba tillsammans med oss. Bifoga kontaktuppgifter till två 
referenser samt löneanspråk.  
 
Vi kommer att bekräfta alla inkomna ansökningar via mejl. Vi planerar att välja ut ett fåtal 
kandidater för intervju, dessa intervjuer sker omgående efter sista ansökningsdag sannolikt 
v.36. När tjänsten är tillsatt kommer vi att meddela det till samtliga sökande via e-post. 
 
Ansökningar innehåller personuppgifter och vi kommer enbart att spara dina 
ansökningshandlingar under rekryteringsprocessen. När tjänsten är tillsatt kommer övriga 
kandidaters handlingar att rensas ut om vi inte kommer överens med den sökande om annat.  
 
Frågor om tjänsten ställer du till vår verksamhetsledare Theres Sundberg via mejl 
info@leadergastrikebygdenllu.se eller telefon 070-245 21 01. OBS! - pga av semester 
kommer vi inte kunna besvara några frågor om tjänsten innan den 20 augusti. 

 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför 
bestämt kontakt med rekryteringsbyråer, mediesäljare och liknande.  
 


