
Vi söker en ny kollega till Skellefteå för att jobba med
hälsofrämjande aktiviteter!

Är du vår nya kollega som vill jobba tillsammans med oss med hälsa och innanförskap? Sök då
som regional verksamhetskoordinator till Skellefteå!

Tillsammans med dina kollegor ska ni erbjuda aktiviteter som får folk att må bra. Det kan vara
allt från promenader, dans, fotboll och naturupplevelser! Alla aktiviteter är gratis och vi älskar
mångfald i vår förening.

Omfattning: 50% (20h i veckan)
Arbetstid: Arbetet sker främst dagtid, ibland även kvällar och helger.
Startdatum: 1 september (eller enligt överenskommelse)
Visstidsanställning: 1 år
Placering: Flexibelt inom Västerbotten men tänk lagom avstånd till Skellefteå kommun med
regelbundna besök till Jörn, Boliden och Lövånger. Körkort och egen bil är väldigt bra för denna
tjänst!

Vad söker vi?
Du är en social och engagerad person, som är bra på att skapa nya kontakter. Du är en god
lyssnare, ledare och kompis. Du trivs med varierade arbetsuppgifter och att resa under
arbetstiden. Du har vana att organisera och planera ditt och andras arbete, samt att ha kontakt
med offentliga aktörer. Du ansvarar för projektets mål, budget och uppföljning. Tillsammans med
ditt team i Västerbotten skapar ni en långsiktigt hållbar verksamhet!

Vad ska rollen göra?
Som regional verksamhetskoordinator kommer du att vara den person som koordinerar
projektet och arbetsleder dina kollegor lokalt. Du kommer att ha handledning från vår regionala
verksamhetskoordinator som arbetar i Luleå men det krävs att du är självgående i denna roll.

En stor del av arbetet är att planera för events, aktiviteter och mötesplatser. Det innebär även
en stor del administrativt arbete som projektuppföljning, effektmätning, marknadsföring,
verksamhetsutveckling etc. Detta varvas med deltagande och genomförande av aktiviteter i
Skellefteå kommun och nätverksträffar och andra möten med liknande aktörer och offentlig
sektor.



Att du delar Hej främling!s värderingar är ett krav. Du kan läsa mer om dom här:
https://www.hejframling.se/om-oss

Hur gör jag för att söka?
Ansök genom att kort berätta om dig själv och skicka det tillsammans med dina kompetenser
(CV) till info@hejframling.se så snart du kan, dock senast 6:e augusti. Rekrytering sker löpande.

Hur ska du vara för att trivas?
Självgående – Engagerad - Social
Dagarna hos Hej främling! ser väldigt olika ut och för att du ska trivas hos oss är det viktigt att
du är flexibel och kan hjälpa till där det behövs. Ett exempel på det kan vara att du ena dagen
arrangerar ett event med 50 deltagare och andra dagen utvärderar och rapporterar
projektinsatser till offentliga aktörer. Vi hjälps åt och arbetar som ett team. Vi söker dig som är
strukturerad och flexibel och som ändrar din dagsplanering när det så krävs. Du skall ha ett
genuint intresse för vår verksamhets mål och vision och vilja vara en del av hela vår underbara
förening!
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