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Utveckling Hälsingebygden söker 
 
VERKSAMHETSLEDARE 
 
Arbetsuppgifter 
 
Som verksamhetsledare (VL) blir din huvuduppgift att genomföra den 
strategi som Utveckling Hälsingebygden tagit fram för nu pågående 
Leaderperiod (t o m 2023). Under 2021 kommer vi även att arbeta med 
en ny strategi för nästa programperiod och du kommer som 
verksamhetsledare att vara involverad i det arbetet. 
 
Utveckling Hälsingebygden arbetar med landsbygdsutveckling genom 
den s.k. Leadermetoden. Den innebär att det, i en samverkan mellan 
offentlig, privat och ideell sektor, arbetas fram idéer för utveckling av 
landsbygden i Hälsingland och delar av Härjedalen. Det är ett 
demokratiskt arbetssätt där förmågor som lyhördhet, egen drivkraft och 
kommunikation är viktiga.  
 
Som VL initierar och följer du upp utvecklingsprojekt, du vägleder 
sökanden i ansökningsfas och i genomförandet av sina projekt. Vi är en 
del i den regionala utvecklingen och det är därför viktigt att du som VL 
håller kontakt med- och utvecklar samarbeten med våra 
samverkanspartners; Jordbruksverket, kommunerna, Länsstyrelsen, 
Region Gävleborg och andra leaderområden i Sverige.  
 
I uppdraget ingår att informera om de möjligheter som Utveckling 
Hälsingebygden ger, både på informationsträffar och genom 
webb/sociala medier. I arbetet ingår även personalansvar för en till två 
personer.  
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Vi söker dig som 
 

- Har ett brinnande intresse för landsbygdsutveckling. Du är lite av 
en eldsjäl, gärna med entreprenörstänk och du har lätt för att 
samverka med andra.  

 
- Har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt har en mycket god 

pedagogisk förmåga. 
 

- Har en analytisk förmåga och erfarenhet av komplexa 
sammanhang. 
 

- Har förmåga att sätta dig in i och- eller skapa bra rutiner för 
administration, god arbetsmiljö och gillar ”ordning och reda”.  

 
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 
 
Utbildning/Kvalifikationer 
 
Som verksamhetsledare behöver du ha en djupare kunskap om 
landsbygdsutveckling och projektledning. Vi ser därför att du har 
utbildning och- eller yrkeserfarenhet inom dessa områden. Det är även 
viktigt att du har utbildning och- eller yrkeserfarenhet inom ekonomi då 
du som verksamhetsledare bl.a. ska bedöma projektbudgetar samt 
ansvara för leaderområdets totala ekonomi.  
 
Meriterande 
 
Har du erfarenhet från offentlig sektor, projektarbete, föreningsliv och- 
eller småföretagande, ser vi det som meriterande. Besitter du dessutom 
ett brett nätverk bland någon eller några av våra samverkanspartners, är 
även det en merit. 
 
Övrigt 
 
Tillgång till bil erfordras eftersom arbetsuppgifterna innebär en hel del 
resor. 
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Fakta 
 
Utveckling Hälsingebygden arbetar utifrån en metod ur 
Landsbygdsprogrammet, Leadermetoden, för strategi om samverkan, 
kvalitet och kraftsamling. Med hjälp av leadermetoden arbetar vi med att 
mobilisera landsbygdsområdenas egna potential och idéer. Genom vår 
lokala utvecklingsstrategi, som är framtagen tillsammans med LAG 
(Local Action Group = styrelsen), ska vi medverka till att stärka och 
utveckla landsbygden. LAG består av 24 ledamöter inkl. ordförande. Se 
mer information på www.utvecklinghalsingebygden.se.  
 
VL projektanställs på heltid t o m juni 2023 med möjlighet till förlängning. 
Förtroendearbetstid. Arbetstiden förläggs normalt till kontorstid men det 
förekommer även arbete på kvällar och helger.  
 
Lön enligt överenskommelse. 
 
Kansliet finns på Heden 124, 824 31 Bollnäs. 
 
Kontaktpersoner för tjänsten: Ylva Olofsson VL, 070-180 38 86 
   Katarina Hedberg, ordf, 070-544 29 39 
 
Välkommen med din ansökan till: ylva@utvecklinghalsingebygden.se 
senast den 8 november 2020.  

http://www.utvecklinghalsingebygden.se/
mailto:ylva@utvecklinghalsingebygden.se

