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Landsbygdsprogrammet 2014–2020 syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 
utveckling på landsbygden. I landsbygdsprogrammet ingår satsningen lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden som bl a bygger på att offentlig, privat och ideell sektor samarbetar i ett 
trepartnerskap. De fyra kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum och Partille utgör fr.o.m. oktober 
2015 ett eget s.k. leaderområde och bildar Leader Göteborgs Insjörike. 

Leader Göteborgs Insjörike är finansierat av EU, Jordbruksverket och de fyra deltagande 
kommunerna. För mer info se www.goteborgsinsjorike.se 

 

Till vår verksamhet söker vi nu en eller flera projektledare 

Projektet 

Vi söker nu en eller flera projektledare till projektet ”Grön ekonomi inom Göteborgs 
Insjörike”. 

Projektet syftar till att genom s.k. cirkulär ekonomi skapa förutsättningar för en 
effektivisering – miljömässig och ekonomisk – i ett antal industri- och företagsområden i 
kommunerna Alingsås, Partille, Lerum och Härryda. Dessutom vill vi stötta och uppmuntra 
entreprenörskap och företagande kring den s.k. ”gröna ekonomin” och de ”gröna 
näringarna” för unga vuxna.  
 
Kort beskrivning av projektets två huvudaktiviteter:  
1. Cirkulär ekonomi. Hur företag kan samverka i ett geografiskt sammanhängande område 
kring t ex restprodukter och tjänster. Insatserna som skall göras i denna del av projektet 
handlar om att stärka företagen genom att få dem att samverka med varandra. Idag har 
företagen i våra industriområden ringa eller ingen kontakt alls med varandra. Vi vill genom 
projektet hjälpa dem att mötas – både fysiskt och digitalt. 
 
2. Den andra delen handlar om entreprenörskap och företagande kring den gröna ekonomin 
och de gröna näringarna. Denna del av projektet skall fånga upp de individer – speciellt unga 
vuxna – som bär på affärsidéer kring våra temaområden. Projektet kommer att samarbeta 
med olika organisationer för att genomföra en "entreprenörsutbildning". Det kommer att 
handla om att ge deltagarna kvalificerad affärscoachning, inspirations- och 
motivationsträffar, workshops och nätverk. Allt för att stödja deltagarnas idéer så att de 
utvecklas till företag. Vi ser också synergieffekter mellan de två delarna av projektet. De 
individer som blir involverade i vår entreprenörsutbildning kan också få mentorer bland våra 
företagare och kanske utveckla affärsidéer kring företagens restprodukter. 

Projektet skall verka i kommunerna Alingsås, Lerum, Partille och Härryda. 

För den här satsningen kommer vi nu att anställa en eller flera projektledare. 
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Ditt uppdrag och kvalifikationer 

Din roll som projektledare blir att tillsammans med samarbetspartners genomföra det som 
är beskrivet ovan. Du kan visa ditt intresse om du vill arbeta med projektet i sin helhet eller 
delar av det (antingen del 1 eller del 2) eller om du vill arbeta i en specifik kommun med 
projektet. Vi kommer att anpassa projektet efter de ansökningar vi får in och bestämmer 
därefter om vi skall ha en (1) projektledare på 100% eller flera projektledare på lägre 
verksamhetsgrad.  

Du som söker uppdraget skall vara intresserad av cirkulär ekonomi, entreprenörskap och 
samverkan. 

Du som projektledare ansvarar för att samordna arbetet så att det blir utfört på ett 
professionellt sätt. Arbetet innebär att vara ute mycket bland företag samt att samarbeta 
med olika aktörer däribland de fyra kommunerna. Därför är det viktigt att du gillar och är bra 
på att utveckla kontakter och att skapa nätverk. Du skall helt enkelt vara bra på att ha med 
människor att göra. 

Du skall också ha god kunskap om näringslivets villkor. Vi ser gärna också att Du är 
intresserad och helst också kunnig inom hållbarhetsfrågor. Du är en person som får saker 
och ting gjorda. Vidare är du duktig på att utrycka dig väl både skriftligen och muntligen. 

Anställning/arbetstid 

Tjänsten (eller tjänsterna) är allmän visstidsanställning på ca 15 månader. Tillträde enligt 
överenskommelse. Vi kommer att anpassa projektet efter de ansökningar vi får in och 
bestämmer därefter om vi skall ha en (1) projektledare på 100% eller flera projektledare på 
lägre verksamhetsgrad. Vänligen ange tjänstgöringsgrad och om det är lägre än 100% du vill 
arbeta ange vilken del av projektet som du vill arbeta med och eventuellt vilken eller vilka av 
de fyra kommunerna. 

Information 

Ytterligare information om tjänsten får Du av: 

Martin Dahl, verksamhetsledare Leader Göteborgs Insjörike, tel. 031- 44 20 20  
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Ansökan 

Du kan skicka in Din ansökan digitalt via: ansokan@goteborgsinsjorike.se 

eller per brev: 

Göteborgs Insjörike c/o Partille kommun 433 82 Partille.  

Märk din ansökan med ”Projektledare Grön ekonomi”. 

Ansökan skall innehålla ett personligt brev och en CV. 

Vi ser fram emot Din ansökan och vill gärna ha den senast den 1 mars 2019. 

 
 


