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Nu förbereder vi inför Friluftslivets år 2021. Är du en
erfaren och driven projektledare eller kommunikatör som
brinner för friluftsliv i alla dess former – då har vi ett
uppdrag som passar för dig!
Kort om projektet
Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute
och att visa upp alla de värden som friluftslivets har och ger. Samtidigt är Friluftslivets år
2021 ett stort samarbetsprojekt mellan alla de organisationer och personer som vill delta.
Strategin är att projektet ska genomföras så begreppet friluftsliv breddas till att handla om en
naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats – hälsa, förståelse för natur och kultur,
sysselsättning och samarbete. Mot bakgrund av den förstudie som Svenskt Friluftsliv under
2018 tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket kan vi nu starta förberedelserna, därför söker
vi en projektledare och en kommunikatör för Friluftslivets år 2021.
Förstudien finns att läsa på Svenskt Friluftslivs webbplats: https://svensktfriluftsliv.se/wpcontent/uploads/2020/01/reviderad-projektplan-friluftslivets-ar-2021.pdf

Vem är du?
Vi söker dig som har dokumenterad kunskap och erfarenhet av att leda/kommunicera stora
projekt samt bred erfarenhet av kontakter med myndighetsvärlden. Har du dessutom
erfarenhet från arbete i den ideella sektorn så är det en merit. Som person är du strukturerad,
prestigelös, lyhörd och social.
Som projektledare är du är trygg i din profession, har god förmåga att leda och entusiasmera
och samverka med många människor och organisationer. Tjänsten innebär många kontaktytor
både externt och internt vilket ställer krav på att du är kommunikativ och pedagogisk.
Som kommunikatör har du lätt att samverka med många människor och är trygg i din
profession. Tjänsten innebär många kontaktytor både externt och internt vilket ställer krav på
att du är kommunikativ och pedagogisk.

MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska
Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening.

22 januari 2020 | Sid 2

Johannesfredsvägen 7, 168 69 Bromma
info@svensktfriluftsliv.se
svensktfriluftsliv.se

Projektledare
Dina Arbetsuppgifter (projektledare)
Som projektledare kommer du att leda och företräda projektet. Du kommer vara med och
rekrytera ytterligare tre personer till projektet tillsammans med Svenskt Friluftslivs
generalsekreterare och leda teamet som projektledare. Du rapporterar till generalsekreteraren.
Du kommer bl.a. att arbeta med
- Leda partnernätverket1 och projektbeställargruppen2.
- Ansvara för månadsleveranserna.
- Under 2020 ansvara för att ett kommunikationspaket tas fram.
Kvalifikationer och erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en relevant akademisk examen. Du ska ha
dokumenterad erfarenhet av projektledning och strategisk ledning inklusive budgetansvar. Du
bör ha erfarenhet av att arbetat i olika funktioner i en ideell styrd organisation samt erfarenhet
och kunskap i friluftsfrågor. Du bör också ha erfarenhet av arbete på myndighet samt ha ett
stort kontaktnät. Det är meriterande om du har erfarenhet från annat arbete i ideell sektor och
ett engagemang inom friluftslivet i någon form.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, engagerad och nyfiken. För att lyckas i rollen behöver du kunna
arbeta självständigt, strukturerat och fokuserat. Det ställs stora krav på att vara skicklig på att
kommunicera och bygga förtroende med olika aktörer inom projektet som du kommer att
leda. Du räds inte nya kontaktytor och delar gärna med dig av din erfarenhet och kunskap till
andra, både i enskilda samtal men även inför större grupper.

Partnernätverket består av alla organisationer (ideella organisationer, myndigheter, länsstyrelser,
kommuner, stiftelser, företag m.fl.) som deltar i Friluftslivets år 2021.
1

2

Projetbeställargruppen består av representanter för Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket.

MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska
Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening.
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Kommunikatör
Dina arbetsuppgifter (kommunikatör)
Som kommunikatör kommer du att tillsammans med projektledaren företräda projektet och
ansvara/genomföra de kommunikationsaktiviteter som skall ske inom projektet. Du
rapporterar till projektledaren.
Du kommer bl.a. att arbeta med
- Under 2020, tillsammans med projektledaren, ta fram ett kommunikationspaket.
- Leda nätverk och arbetet med kommunikation och event samt olika arbetsgrupper.
- Invigning av Friluftslivets år 2021.
Kvalifikationer och erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det önskvärt att du har akademisk examen. Du ska ha
dokumenterad erfarenhet av kommunikationsarbete. Du bör ha erfarenhet av att arbetat i en
ideell styrd organisation samt erfarenhet och kunskap i friluftlivsfrågor. Du bör också ha
erfarenhet av arbete på myndighet samt ha ett stort kontaktnät. Det är meriterande om du har
erfarenhet från annat arbete i ideell sektor och ett engagemang inom friluftslivet i någon form.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, driven och nyfiken. För att lyckas i rollen behöver du kunna
arbeta tillsammans med övriga i projektet och vara strukturerad och målfokuserad.

Ansökan och omfattning
Om tjänsterna
Båda tjänsterna är tidsbegränsade, med deltid under 2020 (50% - 100%), heltid under 2021
samt deltid under 2022 (100% - 50%). Utöver dessa tjänster kommer ytterligare en tjänst som
kommunikatör och två tjänster som samordnare att tillsättas under hösten 2020 för
heltidsarbete under genomförandeåret 2021.
Ansökan
Om du tycker detta verkar intressant ber vi dig skicka in din ansökan med CV till Svenskt
Friluftsliv. Kontaktperson: Ulf Silvander, tel. 070-4335147,
ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
Ansökan skall ha inkommit till Svenskt Friluftsliv senast den 10 februari 2020. Intervjuer och
eventuell rekrytering kan komma att ske löpande. Tillträde efter överenskommelse.

MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska
Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening.

