
Stiftelsen Skånska Landskap söker

Strövområdesutvecklare  

 

Om arbetsplatsen 
Stiftelsen Skånska Landskaps vision lyder "Natur självklar för alla". Med övertygelsen om att människor mår bra av att

vistas i naturen, arbetar vi för att fler ska vistas i naturen och känna sig trygga där.

 

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla

natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet, främst inom markområden som stiftelsen äger.

Folkhälsoperspektiv och miljöengagemang ska särskilt beaktas i verksamheten och varje år deltar tusentals skånska barn i

våra utomhuspedagogiska projekt, en stor allmänhet besöker Fulltofta Naturcentrum och våra strövområden och många

vandrar på Skåneledens många mil. Vår arena är 11 000 hektar mark och vi har 19 strövområden utspridda över hela

Skåne, där alla har sin egen karaktär. 
  

Arbetsuppgifter 
Då vår strateg för rekreation och friluftsliv kommer att vara föräldraledig söker vi en vikare som vill ta över delar av hennes

arbetsuppgifter under ledigheten.

Du kommer att vara en nyckelperson gällande utvecklingen av våra 19 strövområden och ansvara för genomförandet av

några prioriterade utvecklingsprojekt. Du samordnar tillsammans med några kollegor inom stiftelsen, den drift och skötsel

som genom upphandlade entreprenörer utförs i strövområdena. Du är en viktig samarbetspartner såväl internt som externt

gällande utveckling av friluftsliv i hela Skåne, framför allt friluftsliv kopplat till folkhälsa och att tillgängliggöra naturen även

för naturovana eller de som har funktionsvariationer.

En stor del av arbetet är av administrativ karraktär då du planerar, budgeterar och följer upp den verksamhet du ansvarar

för.  Du kommer även att hålla i samverkans- och arbetsmöten, träffa entreprenörer, friluftsorganisationer och

strövområdesbesökare samt göra uppföljningar i fält. Du kommer i nära samarbete med vår kommunikatör att ta fram

informationsmaterial gällande våra strövområden. Huvuddelen av dina arbetsuppgifter driver du självständigt, men erfarna

engagerade kollegor finns i din närhet. I den lilla organisation som Skånska Landskap är måste alla kraftsamla och hjälpas

åt där det behövs.
  

Kvalifikationer 
 

Vi söker dig som är något av en allkonstnär.  Du är en praktiker med mycket god administrativ förmåga. Du är generalist

samtidigt som du trivs att gå in i detaljer när det behövs.

Du uppskattar att arbeta projektinriktat och håller tidplaner, samtidigt som du klarar att hålla många bollar i luften.

Du trivs med att driva dig själv och ditt arbete självständigt, men är en lyhörd och aktiv medspelare i samarbeten.

Du har en utbildning på högskolenivå med en inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetet. Du har god IT-

kompetens, kunskap och erfarenhet av GIS-användning är meriterande, liksom erfarenhet av att administrtera EU-

frinansierade projekt.

Insikt i såväl offentlig förvaltning, egenföretagande samt föreningsliv underlättar i arbetet.

Dina personliga egenskaper är avgörande för om du passar för denna tjänst.
 

Erfarenhet krävs.
 

Du bör varit ute i arbetslivet åtminstone 2-3 år efter examen. Vi tror att du har arbetat med rekreation och friluftsliv, men ditt

intresse för dessa frågor är viktigare än formell arbetserfarenhet inom just det området.

 
  

Anställningens omfattning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 

Omfattning: Deltid



75 %
 

Tillträde: 2019-06-17
 

För att möjliggöra en god överlämning ser vi gärna ett tillträde före midsommar.
 

Tidsbegränsad till: 2020-06-30
 

Anställningen är ett föräldraledighetsvikariat.
  

Ansökan 
Ansök senast: 2019-04-07
 

Referensnummer: A857389
 

Göra en digital ansökan via denna länk. 

Anställning 
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
 
 

Arbetstid: Dagtid
  

Kontakt 
Kontaktpersoner
Charlotta Kabo Stenberg

VD

0733 74 99 69

charlotta.k.stenberg@skanskala

ndskap.se

Johanna Perersen

Strateg rekreation och friluftsliv

0725 47 04 02

johanna.pedersen@skanskaland

skap.se

 

Övrigt 
Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla

natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är vi en självständig organisation.

Stiftelsen förvaltar även fem andra stiftelsers mark, totalt nästan 11 000 hektar mark som genom vår verksamhet görs mer

tillgänglig för allmänheten.

I den allmännyttiga verksamheten samverkar vi med Region Skåne och får ett årligt anslag från dem. 

 

Stiftelsen Skånska Landskap har idag 17 anställda. Utöver det anlitar vi upphandlade entreprenörer i ungefär samma

omfattning.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av

ytterligare jobbannonser.
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