
 

  
 
   
 
Leader Bohuskust och gränsbygd söker projektledare till 
ungdomsprojekt 
 
Vi söker en energisk person som vill jobba som projektledare för vårt ungdomsprojekt. Ditt arbete 
kommer vara omväxlande och självständigt. Din roll kommer vara att söka upp och koordinera 
ungdomar i norra Bohuslän. Du ska sedan locka fram deras egen potential och vara ett stöd när de 
förverkligar sina idéer. Du kommer också bygga relationer med ungdomsledare och ansvariga för fritid i 
kommunerna och föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Tjänsten innefattar även administrativa 
uppgifter och kommunikation.  
 
För att lyckas i rollen stimuleras du av att hjälpa människor och har lätt för att skapa engagemang och 
relationer. Som person är du positiv, ansvarstagande och flexibel. Du har god samarbetsförmåga, kan ta 
egna initiativ och arbeta strukturerat och självständigt. Du kan planera ditt arbete och hålla deadlines.  
 
Arbetsuppgifter  

• Upprätta kontakter med ungdomsledare och ansvariga för fritid i kommunerna samt 
gymnasieskolor och föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.  

• Fånga upp engagemang och idéer och stötta idébärarna att förverkliga, och genomföra  
• Samarbeta och samverka med andra ungdomsprojekt framförallt Ung i södra Bohuslän.  
• Vara närvarande på sociala medier och sprida möjligheten.  
• Initiera ett nätverk med ungdomarna och stötta detta.  
• Samarrangera en avslutande ungdomsfestival 
• Övriga administrativa uppgifter 

 
Du har 

• Egenskaper som gör dig till en god ungdomsledare 
• God kommunikativ förmåga i både tal och skrift 
• God kunskap om digitala plattformar för unga 
• Relevant utbildning eller andra meriterande kvalifikationer 
• Goda kunskaper i Office-paketet  
• B-körkort 

 
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av EU:s struktur- och investeringsfonder samt 
LEADER. Det är också meriterande om du har kunskaper inom kommunikation och marknadsföring 
samt har lokal förankring i området. Ett intresse för landsbygdsutveckling hjälper dig lång väg. 
 
Leader Bohuskust och gränsbygd är en ideell förening som arbetar med lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden med stöd från europeiska landsbygdsfonden. Vi beviljar projektmedel till föreningar, 
företag, organisationer och myndigheter som bidrar till att uppfylla målen i den lokala 
utvecklingsstrategin och som driver sin verksamhet i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils 
kommuner. 
 
 
  



     
 
 
 

 
 

Anställningens omfattning 
Anställningsform: Tidsbegränsad 17 månader 
Omfattning: 50 % eller enligt överenskommelse  
Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse  
Löneform: Månadslön 
Placering: Lysekil 
Sista ansökningsdag: 9 juni 2022 
 
Rekrytering sker löpande. 
 
Skicka din ansökan tillsammans med ett personligt brev och CV via e-post till 
carl.dahlberg@leaderbohuskust.se 
 
Kontakt 
Carl Dahlberg 
carl.dahlberg@leaderbohuskust.se 076-8082260 
 
Mer om oss www.leaderbohuskust.se 
Samt framförallt vårt systerprojekt: 
 
https://www.ungisodrabohuslan.se/ 
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