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Jobba med oss – Landsbygdsutvecklare sökes! 
 
Föreningen Leader Gästrikebygden utvecklar landsbygden med utgångspunkt från platsen och 
invånarnas behov och engagemang. Genom programmet Leader 2023-2027 finansierar vi 
utvecklingsidéer som gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande.  

Vi söker nu efter dig som vill utveckla landsbygden tillsammans med oss. Du kommer arbeta med 
att informera olika målgrupper om möjligheterna med leader, coacha de som vill utveckla 
projektidéer, handlägga projektansökningar, hålla utbildningspass och följa upp projekt som 
beviljats. Du kommer ha en omväxlande arbetsvardag som blandar utåtriktat inspirationsarbete 
med strukturerad administration, när och varifrån du jobbar kommer variera utifrån 
målgruppernas efterfrågan och behov.  
 
Hos oss ingår du i ett litet men engagerat team av medarbetare där alla har sina egna roller men 
alltid peppar och stöttar varandra där det behövs. Föreningens styrelse består av 
landsbygdsintresserade representanter från Gästriklands föreningar, företag och offentliga 
aktörer. Föreningen har breda nätverk och samarbeten även regionalt, nationellt och på 
europeisk nivå. 
 
Vi tror att den vi söker känner igen sig i många av dessa punkter: 

 ser landsbygdernas potential och tror på lokal utvecklingskraft 
 behärskar projekt som arbetsform, har antagligen erfarenhet av EU-finansierade projekt 
 har relevant erfarenhet från föreningsliv, företagande eller offentlig sektor 
 är en trygg, pedagogisk och inspirerande informatör som når olika målgrupper 
 har erfarenhet av att coacha eller vägleda andra till utveckling 
 har erfarenhet av att handlägga offentliga stöd enligt rutiner och regelverk 
 har ett för uppdraget relevant nätverk i Gästrikland 
 har lätt att ta in, analysera och sammanställa information på svenska i tal och skrift 
 är en van användare av Office 365 och lär dig snabbt nya programvaror/It-system  
 är självgående, flexibel, möjlighetsfokuserad, uthållig och leveranssäker 

 

Information om tjänsten 
Tidsbegränsad anställning i 30 månader. Omfattning heltid (40h/v), lägre omfattning kan 
diskuteras. Tillträde så snart som möjligt. Månadslön. Friskvårdsbidrag. Tjänstepension. 
Kollektivavtal. Tjänsteställe är föreningens kontor i Bergby, du kommer dock att jobba en hel del 
uppsökande i området. Tjänsten har förtroendearbetstid – du behöver kunna jobba flexibelt 
dagtid, kväll och helg utifrån verksamhetens och våra olika målgruppers behov. Körkort och egen 
bil för tjänsteresor krävs. Verksamheten finansieras av EUs Landsbygdsfond, Region Gävleborg 
och Gästriklands kommuner. 
 
Ansökan och frågor om tjänsten 
Sök senast 2 april. Skicka din ansökan via mejl till info@leadergastrikebygdenLLU.se. Bifoga CV 
och ett personligt brev där du beskriver varför du borde bli vår nya medarbetare. Frågor om 
tjänsten ställs via mejl eller till verksamhetsledare Theres Sundberg på telefon 070-245 21 01. 
 


