Hela Sverige söker:
Projektkoordinator ”Byanätsforum”
Hela Sverige ska leva söker två projektkoordinatorer till projektet ”Byanätsforum”, finansierat av
Jordbruksverket. Projekttiden är två år och beräknas starta i början av 2018 och avslutas
hösten/vintern 2019. Projektbudget på drygt 7 miljoner kronor.
Projektet består av att driva en stödfunktion för ekonomiska föreningar som bygger lokala
bredbandsnät, så kallade byanät. Projektet ska tillhandahålla en kontaktpunkt som byanät kan
vända sig till för att få information, nätverksmöjligheter, samt grundläggande rådgivning om ett
byanäts olika utvecklingsfaser. Du är den sammanhållande kraften i projektet och kommer att ha
en tät dialog med deltagande byanät, projektets samarbetspartner LRF och Coompanion, samt
andra relevanta aktörer på bredbandsområdet, såsom kommuner, operatörer, och myndigheter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
samla in befintligt och producera nytt informationsmaterial som mallar, processbeskrivningar,
eller guider inom olika områden
•
•
•
•

•

publicera relevanta nyheter om bredbandsutbyggnad på landsbygden i olika kanaler, som
på projektets webbplats, samt genom att skicka ut ett återkommande nyhetsbrev
administrera ett diskussionsforum för byanät
ge rådgivning och vägledning per telefon och e-post till byanät
företräda och representera deltagarnas intressen i olika sammanhang, exempelvis i
förhållande till myndigheter (länsstyrelser, Jordbruksverket, Lantmäteriet,
Tillväxtverket), regionala bredbandskoordinatorer, eller i regeringens Bredbandsforum
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Vi söker personer som har en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska. Du
är självgående och ansvarstagande, med förmåga att strukturera och driva processer vidare.
Vidare har du en förmåga att engagera människor och har kunskap, entusiasm och intresse för
hur digital infrastruktur och hur digitala tjänster kan användas. Du har goda kommunikativa
egenskaper, är duktig på att skapa goda relationer, samt har en god pedagogisk förmåga.
Du har en eftergymnasial utbildning inom ett område som är relevant för uppdraget och
yrkeserfarenhet från utvecklingsarbete och projektledning.

Vi vill att du
…har erfarenhet av att leda projekt och processer
…är en god processledare och vill anordna inkluderande möten med olika aktörer
…är en god administratör och har goda ekonomiska kunskaper särskilt inom
projektredovisning
…är en god kommunikatör som kan uttrycka dig väl i ord och skrift
…har lätt för att samarbeta med andra och driva projektet framåt
Meriterande är
…tidigare erfarenhet av arbete med digitaliserings- eller bredbandsinfrastrukturfrågor
…tidigare erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete inom ramen för ekonomiska föreningar
…tidigare arbete med information, rådgivning eller utbildning
Anställning och information:
Det här är en projektanställning på 100 % med tillsättning snarast.
Lön: Fast månadslön
Ort: Där du bor. Det kommer förekomma en hel del resor och träffar runt om i Sverige
Krav: Körkort
Sista ansökningsdag är 2018-02-06 och cv skickas till:
Hela Sverige ska leva (märk brevet med ”Projektkoordinator Byanätsforum”)
Ulrik Strömberg
Stortorget 7, 2tr
111 29 STOCKHOLM
Eller till: ulrik.stromberg@helasverige.se
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Ulrik Strömberg, handläggare Hela Sverige ska leva.
Tel direkt: 010-489 13 54/070-641 44 14
ulrik.stromberg@helasverige.se
Facklig kontaktperson (Unionen)
Linn Hjort
Linn.hjort@helasverige.se

Tel direkt: 070 233 21 07

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva vill bidra till en god landsbygdsutveckling, goda villkor
i hela landet och balans mellan stad och land. Vi representerar byarörelsen och driver både lokalt
utvecklingsarbete och nationellt påverkansarbete. Vi har ca 5 000 lokala grupper, 24
länsavdelningar och 40-tal medlemsorganisationer.
LRF är en expertorganisation där det finns bred kunskap kring många olika frågor som berör
bredbandsutbyggnad som exempelvis markfrågor.
Coompanion har cirka 100 medarbetare varav de flesta är certifierade rådgivare med ekonomiska
föreningar (kooperativ) som specialitet.

