
Projektledare 

Sjuhärads samordningsförbund söker projektledare till PR - Hälsa i hållbart arbetsliv som är 

ett kompetensutvecklingsprojekt med finansiering från ESF, Europeiska socialfonden. 

Projektet ska bidra till hållbarhet i arbetslivet, främst för anställda i kontaktyrken hos 

Sjuhärads kommuner och region Västra Götaland. Projektet har både strukturövergripande 

åtgärder på organisationsnivå och förebyggande individinriktade aktiviteter. Delar av 

projektets utveckling bedöms vara av nationellt intresse som spridningsbar modell, med 

starkt stöd i transnationell kunskapsinhämtning. Hela projektbeskrivningen finns på 

www.sjusam.se. 

Arbetsuppgifter 

Du driver och inspirerar medverkande till utveckling samt håller samman projektets olika 

delar enligt projektplanens faser. Konkretisering av planer, fördelning av utbildningsinsatser 

och att bidra i anpassning och nyskapande. Delar av arbetet utför du operativt genom att 

själv leda möten, workshops etc och andra uppgifter verkställer du med stöd av interna eller 

externa tjänster inom de ekonomiska ramar du som projektledare ansvarar över. 

Administration och rapportering löpande. I allt gäller att ta hänsyn till/förbättra 

tillgänglighet, likabehandling och jämställdhet. Du utför uppgifterna för förbundet och dess 

ägarparter i nära samverkan med projektets medaktörer och intressenter.  

Kravspecifikation 

Du är positiv och förtroendeingivande med relevant kunskap om projektets fokusområden 

samt har erfarenhet av planering och drift av projekt. Som ledare för projektet har du 

helhetssyn kring projektets komplexa frågeställningar och kan samtidigt driva detaljstyrning 

av genomförande. Metodutveckling sker löpande. Du kan arbeta självständigt, 

kommunicerar väl i både tal och skrift och har en fallenhet för att samverka med personer 

och organisationer som berörs av projektet.  

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Anställningsform 

Sjuhärads samordningsförbund ägs av kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda tillsammans med region Västra Götaland, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Bemanning sker vanligen genom att befintlig 

personal hos någon av parterna övergår till tidsbegränsade uppdrag (som köp av tjänst 

istället för att förbundet är arbetsgivare) men extern rekrytering, eller köp av tjänst från 

extern part, är möjlig.  

Rekrytering omfattar en heltid from 2020-03-01,till 2022-02-28.  

Frågor om tjänsten besvaras av förbundschef Anna Fagefors 033-430 10 09. 

Ansökan 

Sista ansökning 2020-01-27. Intervjuer kan ske löpande och perioden kan avslutas i förtid 

om lämplig person för uppdraget rekryteras innan tidsfristen löpt ut.  

Ansökan skickas per mail till kansli@sjusam.se  

eller till Sjuhärads samordningsförbund Bryggaregatan 8, 50338 Borås. 


