Verksamhetsledare 50 %, Föreningen Norden Västerbotten
Föreningen Norden Västerbotten, f.d. Nordiskt informationskontor i Umeå, söker en
engagerad verksamhetsledare (50 procents anställning) som vill ta det nordiska samarbetet
in i framtiden.
Föreningen Norden är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som 2019 firar 100 år.
Sedan snart 40 år tillbaka driver vi ett informationskontor i Umeå för att öka intresset för
samverkan och utbyten i Norden. Vi arbetar med att utveckla det nordiska samarbetet i
Västerbottens län och över gränserna, med fokus på våra gränsregioner Österbotten och
Nordland, samt med olika nordiska vänorter.
Vi sätter föreningslivet i fokus och samarbetar med offentlig sektor, näringsliv och
universitet. Kulturfrågor, miljöfrågor, integrationsfrågor och demokratifrågor är frågor som
vi arbetat projektinriktat med under de senaste åren. Vi informerar om det officiella
nordiska samarbetet och ger råd till organisationer som vill hitta nordisk finansiering till olika
projekt. Vi hjälper också till med att skapa kontakter mellan de olika nordiska länderna och
föreningen ansvarar för två facebooksidor.
Vi söker dig som:
-har en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning.
-är engagerad och har lätt för att skapa nätverk och samarbeta.
-trivs med att jobba självständigt och är drivande som person.
-har erfarenhet av föreningsengagemang och samarbete med andra sektorer.
-har erfarenhet av administration, ekonomihantering och kommunikation (webbplats och
facebook).
Det är ett plus om:
-du har erfarenhet från ett annat nordiskt land.
-har erfarenhet av att ha jobbat i projekt och av att skriva projektansökningar.
-har goda nätverk inom Västerbottens län och våra nordiska grannländer.
-har ett intresse för kulturfrågor.
Vi erbjuder en anställning på halvtid, med tillträde så snart som möjligt, till och med 201912-31 med möjlighet till förlängning. Du har stora möjligheter att själv påverka dina
arbetstider. Vårt kontor är beläget hos Umeås kreativa mötesplats Sliperiet, mitt i centrum.
För mer information, kontakta ordförande Sven-Olov Edvinsson, telefon: 070-602 66 34.
Maila din ansökan och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner till:
annika.nordenstam(a)norden.se. Märk din ansökan: Ansökan verksamhetsledare.
Sista dag för ansökan: 7 mars.

Vi undanber oss all hjälp med rekrytering från externa konsulter och ber er respektera detta.

