SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND
LUND

Projektsamordnare Skånes hembygdsförbund
Skånes hembygdsförbund är regional huvudorganisation för föreningar som arbetar
med kulturarv och lokal historia i Skåne, både i städer och på landsbygd. Förbundet
svarar för information, rådgivning och samordning gentemot medlemsföreningarna.
Hembygdsförbundets verksamhet präglas av bredden i medlemsföreningarnas
verksamhet med många och skiftande arbetsuppgifter för att bevara, levandegöra,
utveckla och synliggöra lokalt kulturarv. I samarbeten med föreningar, organisationer,
myndigheter, kommuner, museer, arkiv, skolor och studieförbund möts ideella och
professionella i olika utvecklingsprojekt. Verksamheten omfattar hela länet.

Arbetsuppgifter
Till ett projekt om nya sätt att berätta om föremål i hembygdsrörelsens samlingar och
utställningar söker vi nu en projektsamordnare. Du finner mer om projektet här:
https://www.hembygd.se/skane/projekt/kontext-att-lata-tingen-tala/
Som projektsamordnare tar du del i såväl planering och genomförande som utvärdering av
projektet. Arbetet sker i nära samverkan med projektledare/konsulent på Skånes
hembygdsförbund samt med föreningar, organisationer, kommunala förvaltningar, museer och
producenter. Din huvuduppgift blir att driva projektet framåt samt att samordna en mängd
utbildnings- och produktionsinsatser.
Arbetsplatsen är på Arkivcentrum Syd i Lund, med resor i hela länet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är van att självständigt driva projekt, arbeta efter budget och hålla deadlines.
Du ska ha erfarenhet från ledande och/eller samordnande tjänster. Du har hög administrativ
förmåga och redaktörsvana. Du kan enkelt omsätta teori till praktik och uttrycker dig väl i tal
och skrift.
Du har högskoleexamen eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant för
uppdraget.
Som person har du ett uttalat serviceinriktat och respektfullt bemötande. Du är bra på att
lyssna, motivera och entusiasmera. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer både
med deltagare och med samarbetspartners. Du tycker om när det rör på sig, är öppen för nya

lösningar, är nyfiken, flexibel, tydlig, uthållig och resultatinriktad. Du är intresserad av att jobba
nära människor i kreativa processer. Det är meriterande om du är intresserad av dramaturgi
och/eller ljud- och filmproduktion. Meriterande är också om du har erfarenhet av arbete med
människor med olika funktionsnedsättningar.
Din erfarenhet av att arbeta i projekt är det viktigaste för oss. Stor vikt kommer att läggas vid
personliga egenskaper. Du ska vara känd för att ha en särskilt god förmåga att arbeta
tillsammans med andra.
Du har körkort och tillgång till egen bil.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: ca 70 %
Period: 2018-01-02 - 2019-06-30
Vi tillämpar individuell lönesättning.

Ansökan
Ansök senast: 2017-10-01
Ansökan mailas till projektledare Maria Casagrande,
maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se eller skickas till Skånes hembygdsförbund,
Porfyrvägen 19, 224 78 Lund.
Färska referenser erfordras.

Kontakt
Vid frågor om tjänsten, kontakta Maria Casagrande
maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se eller 046 - 15 80 71.
Läs mer på www.hembygd.se/skane

Välkommen med din ansökan!

