Näringslivsutvecklare med fokus på integration till EU-projektet ”En
väg in”
Arbetsplatsbeskrivning
Hedemora – Dalarnas äldsta stad – är en ekokommun i södra Dalarna med ca 15 000 invånare.
Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds
stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl a
Stockholmsregionen.
Hedemora Näringsliv AB är ett kommunalt näringslivsbolag i Hedemora. Vi är idag 6 anställda
samt ett antal konsulter verksamma i ett flertal projekt. Vi tillhandahåller bla rådgivning inför
företagsstart, arbetar med utveckling av befintliga företag, etableringar, landsbygdsutveckling mm
samt bedriver ett antal olika projekt med fokus på tillväxt och företagande.

Arbetsbeskrivning
Hedemora Näringsliv AB söker en näringslivsutvecklare med fokus på integration.
Bakgrund
Hedemora kommun bedriver sedan hösten 2016 ett treårigt EU-projekt ”En väg in- en
inkluderande mötesplats för arbete och företagande” som syftar till att skapa bästa möjliga
förutsättningar för nyanlända kvinnor och män att kunna etablera sig på Hedemoras
arbetsmarknad. Projektet delfinansieras av AMIF, Asyl, Migrations och Integrationsfonden. Det
övergripande målet med projektet är att öka sysselsättningsgraden hos målgruppen så att den
närmar sig den för hela befolkningen i Hedemora kommun samt att tiden det tar för etablering
förkortas. Projektet ska utveckla nya hållbara metoder och verktyg och kommer genomgående att
integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Vill du veta mer om projektet se
http://www.hedemoranaringsliv.se/UserFiles/Projekt/En_vag_in.pdf
Projektet ska skapa en väg in genom en fysisk inkluderande mötesplats för arbete och företagande
i Hedemora. Vi söker nu ytterligare en person som har sin anställning hos Hedemora Näringsliv
AB och som tillsammans med de övriga anställda i projektet utvecklar och driver projektet vidare.
I den här annonsen söker vi en näringslivsutvecklare på heltid 100 % som kommer att ha sin
anställning hos Hedemora Näringsliv AB.

Arbetsuppgifter
Du blir en viktig pusselbit för att engagera företagare och andra arbetsgivare i projektets
aktiviteter som genomförs tillsammans med andra projektpartners.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att utveckla arbetet i projektet utifrån näringslivets behov av ny
kompetens samt de hinder som finns på arbetsmarknaden för att rekrytera målgruppen. Detta
innebär bland annat arbete med att samordna arbetet med anskaffning av
praktikplatser/extratjänster och matcha mot företagens/arbetsplatsernas behov, men även arbete
för att förändra attityder. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra aktörer samt
samverkanspartners och innebär många möten med arbetsgivare främst i Hedemora kommun.
Samordningen är tänkt att bygga på en teknisk plattform som ska upphandlas och arbetet blir
därför både strategisk och operativt.
Du kommer därutöver också att vara behjälplig med kompetenskartläggningar hos målgruppen
asylsökande och nyanlända och delta vid informationsinsatser och andra aktiviteter som
genomförs i projektet.

Kvalifikationer
Kvalifikationer och personliga förmågor
Vi söker dig som har lämplig högskoleexamen inom exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi
eller liknande. Vi vill att du har erfarenhet av näringslivsutveckling eller liknande sedan tidigare
och har en god interkulturell kompetens.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att integrera ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv i tidigare verksamhet samt erfarenhet från näringslivsutveckling i någon
form. Vi kräver att du behärskar svenska och engelska väl både skriftligt och muntligt. Ytterligare
språk är meriterande. B-körkort och egen bil krävs då tjänsten innebär en hel del möten ute på
plats hos företagen.
Du som person ska vara engagerad och strukturerad i ditt arbetssätt och vara duktig på att bygga
relationer med arbetsgivare/företagare. Vi ser gärna att du redan idag har ett väl utvecklat nätverk
bland arbetsgivare i kommunen med omnejd samt företagsfrämjare i länet. Det är viktigt att du har
en god samarbetsförmåga och har god lokal kännedom, kunskap om företagares förutsättningar
samt kunskap om offentlig förvaltning.
Det är viktigt att du är trygg och stabil samt har en god självinsikt då en stor del av arbetet handlar
om likvärdigt bemötande gentemot målgruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2017-08-15 eller enligt överenskommelse
Projektet pågår under totalt tre år och avslutas hösten 2019. Provanställning kan komma att
tillämpas. Tillträde 15 augusti 2017 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2017-07-04
Referensnummer: 2017-06-12-56-3
Skicka ansökan till: inger@hedemoranaringliv.se Ange referensnummer.

Anställning Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Kontakt
Kontaktperson
Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB 070-2243113
Monica Rönnlund, vik projektledare 070-6173492 from 23 juli

Övrigt
Annonssäljare undanbedes vänligen men bestämt. Ansökan skickas
Projektet finansieras av:

