
Projektledare Naturvärdar 

 

Om arbetsplatsen 
"Natur självklar för alla" är vår vision. Vi förvaltar och tillgängliggör det skånska landskapet för att locka människor ut i

naturen till ett aktivt friluftsliv som stärker folkhälsan.

 

Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar mark, totalt 10 800 hektar, inom sex olika stiftelser knutna till Region Skåne.

Markerna sköts så att biologisk mångfald och olika landskapstyper bevaras och utvecklas. Inom fastigheterna bedrivs ett

mångbruk där en uthållig produktion förenas med insatser för att underlätta friluftsliv och rekreation samt åtgärder för att

öka biologisk mångfald.

 

Stiftelsen driver även enligt avtal och med årlig finansiering av Region Skåne en publik verksamhet för att göra naturen

mer lättillgänglig för alla. Prioriterade målgrupper är barn och unga samt människor som inte är vana att vistas i naturen.

Genom stiftelsens 19 strövområden, Fulltofta Naturcentrum och särskilda aktiviteter underlättar vi för människor att

uppskatta och känna sig trygga i den skånska naturen.

 

I flera år har intresset för friluftsliv ökat och som följd av Covid-19 har belastningen på Skåneleden och Stiftelsen Skånska

Landskaps Strövområden, liksom andra populära rekreationsområden, ökat än mer under sommaren 2020. Stundtals har

besökarna mötts av överfyllda parkeringsplatser, hårt slitage på leder, fulla papperskorgar och ökad nedskräpning utmed

lederna. Vi tror att dessa problemen hade kunnat begränsas genom synlig personal och ett synligt värdskap i området.

 
  

Arbetsuppgifter 
Vi söker dig som vill vara med om att bygga upp ett nytt spännande projekt som kan omfatta verksamhet över hela Skåne.

 

Projektet Naturvärdar har tre övergripande syften:

-	Skapa instegsjobb

-	Erbjuda värdskap i naturområden

-	Metodutveckling inför framtida verksamhet

 

Genom "Naturvärdar" skapas instegsjobb, som bidrar till att sänka den totala arbetslösheten. Satsningen vänder sig till

personer som står långt från arbetsmarknaden och som genom projektet får möjlighet att utöka sitt kontaktnät och få ny

kompetens inom besöks- och gröna näringar.

 

Som projektledare kommer du att sätta ihop och vara delaktig i introduktionsutbildningar i allemansrätt, naturvård,

naturvärdskap och drift/skötsel.

 

Du är spindeln i nätet som skapar ett brett kontaktnät/samarbete med Länsstyrelsen, Region Skåne, kommuner och

Arbetsförmedlingen. Du kommer att ha stöd från kollegor för att sätta ramarna för projektet.
  

Kvalifikationer 
 

Vi tror att du som person är både inlyssnande och en lagspelare, samtidigt som du är självgående och kan göra egna

prioriteringar för att driva arbetet framåt.

 

Du har en eftergymnasial utbildning med en inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetet.

 

Du är van datoranvändare med goda kunskaper i Office-paketet. Du är en god kommunikatör såväl muntligt som skriftligt

samt van användare av sociala medier.

 

Du har erfarenhet av projektledning från projekt som arbetsgivaren bedömer som relevant för arbetet. Erfarenhet av

friluftsliv är meriterande liksom erfarenhet av att föreläsa/tala inför en större grupp samt hålla utbildningar.

 



Du har en god förmåga att skapa förtroende samt nya kontakter

Färdigheter i att snabbt kunna få en överblick över projekt; samla in information, sortera och prioritera samt en god

förmåga att sätta gränser.

 

Dina personliga egenskaper är avgörande för att du ska passa för denna tjänst.
  

Anställningens omfattning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 

Omfattning: Deltid
 

50 - 80 % efter överenskommelse, kan variera över anställningstiden
 

Tillträde: 2021-02-15
 

Snarast möjligt
 

Tidsbegränsad till: 2021-10-15
  

Ansökan 
Ansök senast: 2021-01-27
 

Referensnummer: A997126
 

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk. 

Lön 
 

Vi tillämpar individuell lönesättning
  

Anställning 
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
 

Placeringsort Höör
 

Arbetstiden läggs upp i samråd. Helgarbete kan förekomma. 
  

Kontakt 
Kontaktpersoner
Charlotta Kabo Stenberg

VD

0733749969

charlotta.k.stenberg@skanskala

ndskap.se

Magnus Malm

Friluftsstrateg,

verksamhetsansvarig Skåneleden

0725971328

magmus.malm@skanskalandska

p.se

Johanna Pedersen

Folkhälso- och friluftsstrateg,

verksamhetsansvarig

strövområden

0725470402

johanna.pedersen@skanskaland

skap.se
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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 har idag 16 tillsvidareanställda, utöver det anlitar vi timanställda samt 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.
 


