
 
  

 

 

 

 

Fyrbodals kommunalförbund söker en 

Delprojektledare till ESF-projekten En skola för alla och Vägledning för 

livet 
 

Projektet ”En skola för alla” har fokus på individers möjligheter att dels klara sin studiegång 

genom förebyggande insatser, dels stöttande insatser som ska förmå individer att återuppta 

studier eller komma i arbete. I dessa insatser krävs ett tvärprofessionellt arbete mellan  olika 

aktörer. Inom ramen för projektet ”Vägledning för livet” ligger fokus på att arbeta för en 

organisation där vägledning av individer är hela skolans ansvar.  

Arbetsuppgifter 

I rollen som delprojektledare kommer du att driva ESF-projekten i Fyrbodalregionen men 

också arbeta tätt tillsammans med projektledaren och delprojektledarna i Skaraborgs och 

Sjuhärads kommunalförbund där likartade insatser ska ske. I din roll som delprojektledare ska 

du ansvara för samordning, planering och genomförande av beslutade insatser samt ansvara 

för att bygga hållbara strukturer för ett gott projektresultat. Du kommer att leda projektens alla 

faser, från uppstart till avslutning, ansvara för dokumentation, tidsplan och ekonomi. 

Uppdraget förutsätter att du är självgående. Du kommer som delprojektledare att: 

 Vara drivande i projektet och samordna aktörerna i Fyrbodal. 

 Utveckla och kvalitetssäkra processer och rutiner. 

 Ansvara för att initiera och utveckla samverkansforum och nätverk. 

 Samordna och koordinera  

 Ta fram, bearbeta och genomföra analyser av informationsunderlag.  

 Upprätta och fortlöpande uppdatera dokumentation. 

 Bistå projektekonom med ekonomisk uppföljning. 

Kvalifikationer 

För att passa för tjänsten tror vi att du: 

 Är högskoleutbildad. 

 Har erfarenhet inom projektledning. 

 Har kompetens från områden som utbildning, vägledning, arbetsmarknad, 

statskunskap och/eller socialtjänst. 

 Har förmåga att skapa förtroende och god samverkan. 

 Har erfarenhet av samverkansarbete mellan kommunal verksamhet och näringsliv.  

 Har erfarenhet av arbetsledning och analysarbete. 

 Är processinriktad och strukturerad med en stark vilja att utveckla och förbättra. 

 Har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. 



 

Övrigt 

Du har körkort. 

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och se mångfald som en styrka, där våra medarbetares 

olikheter berikar och utvecklar verksamheten. 

Om Fyrbodals kommunalförbund 

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra 

Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta 

för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. 

Genom samverkan blir Fyrbodalsområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt. 

Ansökan 

Vi vill ha din ansökan senast 2017-03-19 på e-post: kansliet@fyrbodal.se. 

Anställningsform: Projektanställning 2017-04-01 – 2019-12-31 

Anställningens omfattning: Heltid 

Tillträde: 1 april 2017, eller efter överenskommelse 

Löneform: Fast lön 

Sysselsättningsgrad: 100 % 

Ort: Uddevalla 

Kontakt: T.f. Beredningsansvarig Yvonne Samuelsson tel. 0522-44 08 27, 

yvonne.samuelsson@fyrbodal.se eller Helene Stensson tel: 0706-44 90 71 

helene.stensson@fyrbodal.se  

Facklig företrädare: Marianna Andersson (SACO), tel. 0522-44 08 61/0733 35 85 30 eller 

Ann-Sofie Skälegård (TCO), tel. 0522-159 40/0702 09 94 81. 

Publicerat: 2017-02-28 

Sista ansökningsdag: 2017-03-19 
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