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Kommunikatör till projektet ”Strategisk 
kompetensförsörjning Fyrbodal” 
   
Nu söker vi en person som vill kommunicera arbetet som pågår 
med att utveckla nya processer som leder till bättre förutsättningar 
för god kompetensförsörjning i Fyrbodal. 

En av Fyrbodals kommunalförbunds viktigaste uppgifter är att vara en gemensam 
arena för kommunal samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling i kommunala 
frågor. Vår vision är att medverka i skapandet av ”det goda livet i Fyrbodal”. Tjänsten 
är placerad i kommunalförbundets team för Samhällsutveckling. 

Vi letar efter en kommunikatör på 50 procent till vårt kompetensförsörjningsteam. 

I Sverige råder brist på tillgång till arbetskraft inom både privat och offentlig sektor. 
För att komma till bukt med utmaningarna har Näringsdepartementet initierat ett 
kompetensplattformsarbete som ingår i regioners tillväxtuppdrag. I Västra Götaland 
drivs arbetet via de fyra kommunalförbunden. 

Du är en person som både tycker om strategiskt kommunikationsarbete och att operativt 
kommunicera i olika kanaler. Vi förutsätter att du har relevant utbildning och/eller erfarenhet 
inom kommunikation och marknadsföring. Det är en merit om du tidigare arbetat med 
hemsidor och sociala medier och har erfarenhet inom foto och rörlig bild. För att lyckas hos 
oss behöver du förutom att besitta kommunikationskompetens, också ha god kunskap om 
utbildningsväsendet.  

På förbundet kommer du att ingå i ett team bestående av en projektledare, en strateg och två 
processledare. Arbetsuppgifterna kommer att vara omväxlande och innebär exempelvis att 
du ska: 

Du kommer att: 

• lägga upp kommunikationsstrategi för projektet,  
• i text, bild, rörlig media och muntligt kommunicera med våra kommuner och externa 

parter kring frågor om utbildning och kompetensförsörjning.  

Krav: 

• högskoleutbildning inom kommunikation och erfarenhet av marknadsföring eller 
motsvarande som arbetsgivaren finner lämpligt. 

• erfarenhet av arbete med text- och bildkommunikation, rörlig bild och foto, liksom 



 

erfarenhet av att arbeta med hemsidor och sociala medier, 
• förmåga att samverka och arbeta i grupp, men även att arbeta självständigt, 

Meriterande: 

• kunskap om utbildning- och arbetsliv 
• erfarenhet av kommunalverksamhet 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

För mer info om vårt uppdrag läs vår projektbeskrivning här 

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 2019-05-17 på e-post: kansli@fyrbodal.se 
 

Anställningsform 
Projektanställning t.o.m. 2020-12-31.  
 

Anställningens omfattning 
50 %  
 
Körkort 
Körkort behörighet B är ett krav.  

Tillträde 
Efter överenskommelse. 

Ort 
Placeringsort är Uddevalla men med möjlighet till visst distansarbete.    

Kontakt 
Teamchef Samhällsutveckling Anna Lärk Ståhlberg, tel. 0733-35 85 34, 
anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se 

Fackliga företrädare 
Helen Helleborn (SACO), tel. 0522-44 08 50 
Yvonne Samuelsson (TCO), tel. 0522-44 08 27 
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