
 

 
Vill du leda en kreativ process som utvecklar ungdomars förutsättningar till inträde på 
arbetsmarknaden? 

 

Just nu söker vi en 

Projektledare/ungdomscoach till  

projekt ”Fokus 20-25 i Leksand, Rättvik, Gagnef” 

 
Nedansiljans samordningsförbund har beviljats medel av Myndigheten för Ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF) till ett projekt som syftar till att underlätta 
etableringen i arbets- och samhällslivet för individer, som varken arbetar eller 
studerar i åldrarna 20-25 och är boende i Leksands, Rättviks och Gagnefs 
kommuner. Projektet drivs i samverkan mellan de tre kommunerna samt i samarbete 
med de myndigheter och aktörer som involveras inom ramen för projektet. Vi söker 
en person som har erfarenhet av både arbete med ungdomar och av projektledning. 
 
Vi erbjuder dig ett spännande, varierat och komplext uppdrag! Du kommer att få 
möjlighet att stötta enskilda ungdomar och deras anhöriga vidare mot sysselsättning 
och egen försörjning. Du kommer också få möjlighet att påverka hur ansvariga 
myndigheter kan möta ungdomar och deras anhöriga på ett än mer ändamålsenligt 
sätt. 
 
Läs mer om Nedansiljans samordningsförbund www.finsamdalarna/nedansiljan.se. 
 
Projektbeskrivning 

•  ”Hitta” och identifiera samtliga ungdomar i åldersgruppen 20 - 25, som  
varken arbetar eller studerar samt ungdomar i samma åldersgrupp inom 
”etableringen” i de tre kommunerna. Uppskattningsvis rör det ca 30 - 35 individer. 

• Ta fram uppdaterad (ny) individuell handlingsplan för varje identifierad ungdom 
som innehåller stödåtgärd/er som leder i en riktning mot studier/arbete/egen 
försörjning. 

• Ha kontakt med anhöriga till ungdomen (efter samtycke från ungdomen). 

• Ta fram förslag till myndigheterna på nya arbetssätt, rutiner och/eller 
stödåtgärder till målgruppen samt till deras anhöriga. 

 
Med uppdraget följer individuell rapportering i uppföljningssystemet SUS samt 
löpande muntlig och skriftlig projektrapportering till samverkansparter och styrelsen i 
Nedansiljans samordningsförbund. 
 
 
Vi söker dig som har 

• akademisk examen och är socionom, beteendevetare, pedagog, folkhälsovetare, 
projektledare med mera, eller har annan högskoleutbildning som bedöms 
likvärdig. 

• dokumenterad erfarenhet av projekt- och processledning. 

• erfarenhet av att arbeta med enskilda individer med till exempel personlig 
coaching och motiverande samtal och 

• B-körkort och tillgång till egen bil. 



 
Det är meriterande om du har 

• utbildning i MI-motiverande samtal eller liknande och/eller erfarenhet av arbete 
med samtalsmetodik och individuella samtal, 

• erfarenhet av arbete i samverkan mellan myndigheter och kunskaper om aktuella 
myndigheters regelverk och styrdokument och/eller 

• erfarenhet av samtal med tolk. 
 
Du har god samarbetsförmåga och skapar förtroendefulla relationer till din omgivning. 
Du är tydlig i din kommunikation med andra och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. 
Du är strukturerad, pedagogisk och har stor vana att arbeta på eget initiativ och tar 
ansvar för att leverera resultat med hög kvalitet. 
 
Upplysningar om tjänsten 
Tjänsten är tidsbegränsad projektanställning i Leksands kommun under 1 års tid. Vi 
ser gärna att du börjar hos oss 2017-12-18. Vi tillämpar individuell lönesättning.   
Placering Centralen, Faluvägen 1, Leksand. Tjänsten är dock till stor del 
ambulerande i de tre kommunerna. 
 
Vi är övertygade om att olikheter berikar och strävar därför efter att våra medarbetare 
speglar samhällets mångfald.  
 
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare 
www.rekryteringslots.se 
 
Vill du veta mer? 
Kontakta Tanja Mårtensson, förbundschef Nedansiljans samordningsförbund, 
tanja.martensson@gagnef.se, tfn: 070-222 18 07, eller Johan Jobs enhetschef 
Leksands kommun, johan.jobs@leksand.se, tfn: 0247-80658. Fackliga 
representanter nås via Leksands kommuns växel, tfn. 0247 – 800 00. 
 
Välkommen med din ansökan! 
Du söker via vår hemsida www.leksand.se/ledigajobb. Bifoga personligt brev och CV. 
Din ansökan vill vi ha senast 2017-09-29. Intervjuer kan komma att ske löpande. 
 
I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av rekryteringskanaler och 
marknadsföring. Därför undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och 
annonssäljare. 
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