Kanslimedarbetare Leader Nordvästra Skaraborg
Projektcoach och handläggare med fokus på lokala
utvecklingsprocesser.
Vi behöver bli fler! Leader Nordvästra Skaraborg söker nu en driven projektcoach och
handläggare med intresse för lokala utvecklingsprocesser.
Leader Nordvästra Skaraborg är en del av EU:s landsbygdsprogram, som syftar till att stötta
lokala utvecklingsprojekt i områdets tio kommuner. Verksamheten jobbar för vår
utvecklingsstrategi som omfattar mål inom besöksnäring, biobaserad ekonomi, kreativa
näringar och att stärka lokalsamhället.
Arbetsbeskrivning
Du kommer att vara en del av teamet på leaderkansliet som arbetar med att stötta sökande
hela vägen ifrån idéutveckling, ansökningsprocess och projektets genomförande. I tjänsten
ingår även att handlägga projektansökningar i Jordbruksverkets system.
Inom temaområdet Smarta byar coachar du minde projektinitiativ och arrangerar nätverksoch inspirationsträffar som syftar till ortsutveckling, d.v.s. initiativ som gör orten till en ännu
bättre plats att bo på. Exempelvis aktiviteter som leder till nya mötesplatser, evenemang
eller förbättrad service.
Vid behov kan även andra kanslirelaterade arbetsuppgifter ingå.
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av lokala utvecklingsprocesser som bidrar till att skapa engagerade och
attraktiva lokalsamhällen.
• God kännedom om det geografiska verksamhetsområdet och ett kontaktnät som är till
nytta för tjänsten. Kontaktnät inom de norra delarna av området är meriterande
(Mariestad, Töreboda, Karlsborg och Gullspångs kommuner).
• Relevant utbildning inom området eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• God kunskap i MS Office (Excel). Erfarenhet av administrativa system för ekonomisk
redovisning och handläggning, gärna i Jordbruksverkets system.
• God kunskap om extern kommunikation via traditionella och sociala medier.
• Förståelse för olika sektorer i samhället (offentliga, privata och ideella organisationer)
och hur de kan samarbeta.
Meriterande är följande egenskaper:
• Lyhördhet för projektsökandens förutsättningar och behov
• En noggrann organisatör som självständigt kan arbeta mot uppsatta mål

•
•

En god kommunikatör
Problemlösare som sätter kundens bästa i fokus.

Leader Nordvästra Skaraborg eftersträvar en organisation med kompetenser och
egenskaper som speglar vårt lokalsamhälle. Därför ser vi positivt på manliga sökanden och
personer med erfarenheter ifrån olika kulturer.
Villkor
• Visstidsanställning ca 220201–231231
• 100% av heltidstjänst. Andra önskemål om anställningsgrad beaktas.
• Tjänsten är placerad i Skara, på kansliet för Leader Nordvästra Skaraborg, med möjlighet
till distansarbete enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Möjlighet finns till ett
alternativt kontor i Mariestad, Töreboda, Karlsborg eller Gullspångs kommun för att öka
verksamhetens fysiska närvaro i hela leaderområdet.
• Körkort och tillgång till bil är ett krav.
• Vi tillämpar kollektivavtal
Skicka din ansökan till: info@leadernvskaraborg.se
För mer information kontakta:
Lovisa Johansson Hollsten, Verksamhetsledare, 070-25 770 39,

Välkommen med din ansökan senast den 2 januari 2022

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.
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