Skaraborgs Kommunalförbund är en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs femton kommuner.
Förbundets uppdrag är att stärka Skaraborg genom att samordna och effektivisera det regionala
utvecklingsarbetet samt att ta tillvara medlemskommunernas intressen och främja samverkan mellan dem i
syfte att bidra till ett effektivt resursutnyttjande.

Delprojektledare för ESF-projektet Collegesamverkan
Västra Götaland
Målet med Collegesamverkan VG är att öka attraktiviteten för collegeverksamheterna i
Västsverige. Projektet består av fyra delprojekt och bedrivs i samverkan med
kommunalförbunden i Fyrbodal samt Boråsregionen Sjuhärad. De berörda
verksamhetsområdena är Teknikcollege, Vård- och Omsorgscollege samt Gröna Näringar. Alla
aktiviteter inom projektet genomsyras av jämställdhets-, tillgänglighets- och antidiskrimineringsperspektiv, genom arbetssättet jämställdhetsintegrering.
Uppdrag delprojektledare Nya Val
Det övergripande målet för delprojektet är att ”Bredda rekryteringsunderlaget genom att fler
gör icke-könsstereotypa utbildningsval”. Delprojektet behandlar både Teknik-, och Vård-och
Omsorgscollege.
Som delprojektledare för Nya Val kommer du att leda och driva arbetet mot uppställda mål
inom de beslutade ramarna för projektet. Du har förmåga att arbeta självständigt men kommer
även arbeta i samverkan med andra projektmedarbetare. Du rapporterar löpande till
projektledaren för Collegesamverkan Västra Götaland. I uppdraget ingår att anta ett
helhetsperspektiv genom att ta ansvar, och följa upp, delprojektets övergripande arbete inom
de tre delregionerna. Din roll förutsätter förmåga att inspirera och coacha andra i
förändringsarbetet. Med stöd av projektets jämställdhetskonsult ser du till att alla delar i
projektet genomsyras av jämställdhets-, tillgänglighets- och antidiskrimineringsperspektiv.
Du kommer huvudsakligen att:


arbeta med ett normkritiskt förhållningsätt i syfte att utsätta könsstereotypa yrkes- och
utbildningsval för förändringstryck

•

beskriva och förmedla bilden av framtidens arbetsplats

•

ta fram ett nytt koncept för kommunikation till nya målgrupper tillsammans med
upphandlad kommunikationsbyrå och jämställdhetskonsult.

•

arbeta med workshops där fokus ligger på kommunikation mot nya målgrupper

•

mäta attitydförändringar

•

arbeta fram, och genomföra, ett årligt återkommande framtidssymposium där
arbetsgivare får chansen att reflektera över framtidens arbetsplats.
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Kvalifikationer:

Vi söker dig som har:
•

relevant högskoleutbildning

•

kompetens och erfarenhet av att leda och samordna processer och projekt, gärna på
regional nivå
god kommunikativ förmåga i tal och skrift
körkort och tillgång till egen bil

•
•

Kompetens inom områden som utbildning, arbetsmarknad och jämställdhetsfrågor är
meriterande.
Egenskaper

Du är en entusiasmerande, resultatorienterad och handlingskraftig person som på ett
tydligt och strukturerat sätt driver processer fram mot uppställda mål.
Du tar initiativ och har förmågan att se helheter och kan hantera olika komplexa situationer.
Erbjudande

Vi erbjuder ett jobb i en spännande utvecklingsmiljö som helhjärtat arbetar för Skaraborgs
kommuner och dess verksamheters positiva utveckling samt för deras invånare. Det är ett
flexibelt uppdrag med stor frihet under ansvar.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en visstidsanställning om 50 %, som kan tillsättas omgående, och pågår till 201808-31.
Upplysningar:
Projektledare Agneta Larsson, tel. 073-461 99 56. Agneta.larsson@skaraborg.se
Se också vår hemsida www.skaraborg.se
Ansökan i form av ett personligt brev och CV skall vara oss tillhanda senast den 16 mars 2017
till e-postadress: info@skaraborg.se.
Välkommen med din ansökan!
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