Brinner du för samverkan mellan näringsliv och skola? Vill du vara
med och utveckla en yrkesutbildning i framkant och etablera en
branschskola?
Vi söker en projektledare till projekt ”RockCamp”
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
Projektledare för projekt ”RockCamp”
Bakgrund
Hedemora Näringsliv AB har beviljats ett treårigt EU-projekt för att stärka yrkesutbildningar med
inriktning mot bergarbete, som ska förse gruvnäringen, byggindustrin och bergmaterialindustrin med
framtida medarbetare. ”RockCamp” syftar till att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på
yrkesutbildningarna så att de motsvarar branschens behov och efterfrågan samt att underlätta
ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden. Allt sker i nära samverkan med företag, BYN,
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och skolor runt om i landet som bedriver bergutbildning
Projektet ska utveckla och testa olika rekryterings- och utbildningsaktiviteter såväl som verktyg och
metoder för detta syfte. För att lyckas och nå de uppsatta målen kommer aktiviteterna att inkludera
målgruppen: unga kvinnor och män i åldern 15 – 24 år, lärare vid olika yrkesutbildningar, handledare
på företagen och representanter från näringslivet i en kontinuerlig utvecklingsprocess.
En viktig del i projektet är digitaliseringen och dess möjligheter att utveckla utbildningssituationer,
inte minst vad det gäller säkerhet och miljö. Simulatormiljön vid Gruvortens Utbildningscenter är en
viktig del i detta arbete. Digitala medier är också ett nödvändigt för att möjliggöra samarbete över en
stor geografisk yta och som ett medel för att attrahera unga till bergutbildningarna. Jämställdhetsintegrering, ickediskriminering och tillgänglighet är prioriterat för att skapa en attraktiv utbildning för
unga och öka rekryteringsbasen för näringarna.

Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden, Region Dalarna och Hedemora kommun
och samverkar med ett antal företag och skolor med bergutbildning runt om i landet.

Arbetsuppgifter
Du är ”spindeln i nätet” och har det övergripande ansvaret för framdriften av projektet, vilket
innebär att driva, organisera och samordna verksamheten mot en fastställd tidplan och
ekonomiska ramar. I arbetet ingår också att följa upp och redovisa projektet löpande gentemot
styrgruppen, EU-fonden och Region Dalarna. Till din hjälp har du en projektekonom, en
administratör och en instruktör/ handledare för simulatormiljön.
Som projektledare består dina arbetsuppgifter till stor del av samordning av olika aktiviteter
och nätverkande gentemot projektpartners och andra viktiga aktörer. Att skapa, underhålla
och utveckla relationer är centralt. En viktig del i arbetet är också att lyssna in behov,
möjligheter, utmaningar och framtidsspaningar från organisationer med olika perspektiv för
att efter analys presentera förslag som kan vara gångbara för många. Som projektledare i ett
nationellt projekt, i en liten organisation behöver du vara flexibel och beredd att arbeta med
flera olika uppgifter. Tjänsten är därför både strategisk och operativ.

Kvalifikationer
Kvalifikationer och personliga förmågor
Vi söker dig som har kunskaper vad gäller kompetensförsörjning, näringslivets förutsättningar
samt hur utbildningssystemet fungerar. Du kan ha förvärvat kunskapen genom en
högskoleutbildning eller förvärvat den på annat sätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning/ utvecklingsarbete och erfarenhet av
arbete med EU-projekt. Har du erfarenhet av både offentlig förvaltning och
näringslivsutveckling är det meriterande.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av att integrera ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv i verksamhet och/eller EU projekt. Vi kräver att du behärskar svenska
väl både skriftligt och muntligt. B-körkort krävs.
Som person är du nyfiken, utåtriktad och lösningsfokuserad och har en god
kommunikationsförmåga både verbalt och skriftligt. Du har en förmåga att se helheter och att
på ett strukturerat sätt jobba mot uppsatta mål. För att lyckas nå de uppsatta målen krävs en
projektledare med god samarbetsförmåga och som är lyhörd och flexibel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är placerad i Hedemora. Tjänsten är en heltidstjänst placerad i Hedemora men resor
förekommer.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2017-09-01 eller enligt överenskommelse
Projektet pågår under totalt tre år och avslutas hösten 2020. Provanställning tillämpas.

Ansökan
Ansök senast: 2017-07-05
Referensnummer: 2017-06-14-57-1
Skicka ansökan till: inger@hedemoranaringliv.se Ange referensnummer.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt
Kontaktperson
Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB 070 - 2243113
Eva-Lena Palander, projektledare ”Innovationsplattform Gruvorten” 070 - 2880008

Övrigt
Annonssäljare undanbedes vänligen men bestämt.
Ansökan skickas till: inger@hedemoranaringsliv.se
Projektet finansieras av:

