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Projektledare Fossilfri Gränsregion 2030 
Vi söker dig som vill leda ett projekt för fossilfria transporter i Fyrbodal och Östfold.   
 
Vi söker en projektledare på 80 – 100 procent under knappt två år, som ska leda projektet ”Fossilfri 
Gränsregion 2030”.  

Du kommer tillsammans med en arbetsgrupp med företrädare från Fyrbodals kommunalförbund, 
Trollhättan Energi, Dalsland Energi- och Miljöförbund samt norska parter att leda arbetet med 
projektet.  

Läs vår om vad vi under tre år arbetat med på www.fossilfri2030.se och på 
www.facebook.com/fossilfri2030  

Är du en person som gillar att både arbeta strategiskt men ändå operativt, med många kontakter och 
dessutom starkt intresse för området fossilfria transporter så kan detta vara en tjänst för dig. Under tre 
år har Fyrbodals kommunalförbund och våra 14 kommuner arbetat tillsammans med norska parter i 
projekt Hela Gröna Vägen. Nu fortsätter samarbetet och vi tar oss an nya utmaningar för att skapa 
både fossilfrihet och medverka till affärsmöjligheter. 

Kvalifikationer 

• Du har god erfarenhet av projektledning/styrning och utredningsarbete, med koppling till 
fossilfria transporter såsom det anges i projektbeskrivningen. 

• Du har erfarenhet av att leda förändringsarbete med personer från olika slags verksamheter. 
Meriterande med erfarenheter från både offentlig och privat sektor.  

• Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift och kan presentera 
komplex information på ett pedagogiskt sätt 

• Du är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare. 
• Tar egna initiativ och har lätt för att ta kontakt och arbeta tillsammans med andra utanför den 

egna organisationen 
• Har ett strategiskt synsätt med förmåga att se helhet och sammanhang. 
• Önskvärt med erfarenhet från politiskt styrd verksamhet. 
• Är universitets- eller högskoleutbildad. Meriterande med miljöstrategisk kompetens och 

kommunikationskompetens.   
• B-körkort ett krav. 

Personliga egenskaper 

• Du är lyhörd, handlingskraftig och utvecklingsorienterad. 
• Du är kommunikativ. 
• Du har god analytisk förmåga och kan förmedla komplexa sammanhang. 
• Du har lätt för att röra dig mellan strategisk och operativ nivå. 



 

• Du är bra på att bygga relationer. 
• Du drivs av samhällsengagemang och vill göra skillnad. 

Övrigt 
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares 
olikheter berikar och utvecklar verksamheten. 

Om Fyrbodals kommunalförbund 
Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. 
Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, 
enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir 
Fyrbodalområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt. 

Ansökan 
Vi vill ha din ansökan senast 2019-01-28 på e-post:kansli@fyrbodal.se 

Anställningsform 
Projektanställning t.o.m 2021-12-31.  

Anställningens omfattning 
80 – 100 %  
 
Körkort 
Körkort behörighet B är ett krav.  

Tillträde 
Snarast möjligt, eller efter överenskommelse. 

Ort 
Placeringsort är Uddevalla men med möjlighet till visst distansarbete.    

Kontakt 
Affärs- och miljöstrateg Karin Stenlund, tel. 0522-44 08 68, karin.stenlund@fyrbodal.se 

Fackliga företrädare 
Helen Helleborn (SACO), tel. 0522-44 08 50 
Sara Herrman (TCO), tel. 0522-44 08 56 
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