
    Ledig tjänst 
 
Vi söker verksamhetsutvecklare. Härjedalens kommun är det huvudsakliga 
arbetsområdet, men i tjänsten kan också ingå att ha ett ansvar för kontakten med 
någon av våra grund- medlems- och samarbetsorganisationer på länsnivå eller för ett 
specifikt ämnesområde. 
 
Vårt kontor ligger idag i Hede och tjänstens omfattning ligger mellan 75-80% och kan 
alltså diskuteras med sökanden. Jobbet är självständigt och utåtriktat och syftar till 
att skapa kreativa mötesplatser för lärande och utveckling genom 
folkbildningsaktiviteter som studiecirklar, helgkurser, föreläsningar och 
kulturarrangemang. Som verksamhetsutvecklare har man en roll som kan beskrivas 
som att vara en arrangör som ser till att ovanstående händer. Som utvecklar 
verksamheten i takt med tiden och nya behov.  
 
Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största och mest spridda 
studieförbund. I Jämtlands län har vi personal och service på 11 orter och strävar 
efter att vara en självklar samhällsaktör där vi befinner oss.  
 
Våra prioriterade målgrupper är unga, seniorer, funktionsnedsatta och utrikesfödda. 
En annan viktig grupp är de människor som engagerar sig i bygdens utveckling. Vi 
jobbar med många föreningar i länet. Bygdegårdar, hembygdsföreningar, LRF, 
Biodlarna och skogsägar- och fiskevattenägarföreningar är några av exemplen, liksom 
Afasiföreningen, FUB, Anhörigas riksförbund, Sveriges Pensionärers Riksförbund 
med flera. 
 
Vi söker dig som; 
-Är drivande och idérik 
-Är intresserad av förändrings- och utvecklingsfrågor 
-Har lätt för att samarbeta och kommunicera 
-Har god förmåga att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter 
-Är van självständigt arbete och är kostnadsmedveten 
-Kan motivera och engagera  
-Har körkort och tillgång till bil. 
 
Vi säker rätt person snarare än formell kompetens. Erfarenhet av ideella 
organisationer är meriterande. 
 
Upplysningar lämnas av avd chef Karin Örnfjäll 063-12 92 01 eller 
Gerd Larsson-Lundgren 0642-104 20 Unionenklubben eller  
Jenny Hansen 072-525 71 01, Administratör SVs kontor i Hede. 
 
Ansökan skall vara SV tillhanda senast den 31 maj. Tillträde under september månad, 
eller enligt ök. Ansökan skickas till Karin Örnfjäll, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Litsvägen 22, 831 41 Östersund eller till karin.ornfjall@sv.se 
Alla sökande får besked när tjänsten är tillsatt. 
 


