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Verksamhetsutvecklare för organisation och 

landsbygd 
 

Brinner du för landsbygdsutveckling? Vet du vad Leadermetoden är? Har du erfarenheter 

från den ideella sektorn och kunskaper om organisationsutveckling? Då är detta en tjänst 

för dig. Bygdegårdarnas Riksförbund samlar bygdegårdar över hela landet som bedriver en 

mängd olika verksamheter på sina lokala orter. Vi söker dig som kan driva och samordna 

organisatoriska arbetsprocesser och som vill jobba för att landets bygdegårdar stärker sin 

roll som landsbygdsutvecklare lokalt, regionalt och nationellt. 

Arbetsuppgifter 

Som verksamhetsutvecklare planerar och genomför du olika projekt och processer. Du har 

en viktig roll i att entusiasmera och inspirera medlemsföreningarna och bygdegårds-

distrikten genom att hålla presentationer, seminarier och workshops. Du jobbar både 

strategiskt och operativt med förbundets organisatoriska processer – att planera, följa upp 

och utveckla liksom att genomföra återkommande uppgifter. Du ansvarar för att samordna 

förbundets utbildningsverksamhet och hålla i vissa organisatoriska kurser. Då vi 

samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet 

från folkbildningens metoder och struktur.  

Du är sekreterare i förbundets Landsbygdsråd, och jobbar tillsammans med de 

förtroendevalda i rådet för att utveckla strategier och metoder för att öka bygdegårdarnas 

roll som landsbygdsutvecklare. Lokalt handlar det om att ge stöd till medlemsföreningarna 

för att utveckla sin verksamhet, genomföra aktiviteter och söka stöd från Landsbygds-

programmet. Regionalt ser du till att våra bygdegårdsdistrikt ökar sina kontakter med 

regioner och andra relevanta aktörer.   

Utöver detta bidrar du också till det gemensamma arbetet på kansliet genom att skriva 

artiklar till tidskriften Bygdegården och nyhetsbrevet, inlägg på hemsidan och sociala 

medier, samt är projektledare för förbundsstämman som arrangeras vartannat år.  

Vi ser gärna juniora sökanden som är i början av sin karriär. Erfarenhet av organisations- 

och landsbygdsutveckling är ett krav, men detta kan vara antingen via arbetslivserfarenhet 

eller från eget ideellt engagemang. Formell utbildning inom exempelvis landsbygds-

utveckling eller samhällskunskap är ett stort plus men inget krav. Din förmåga att leda, 

kommunicera, utveckla och ta ansvar för helheter är avgörande för tjänsten. 

Om dig 

Kvalifikationer 

• Erfarenhet av ledarskap och pedagogisk verksamhet inom ideell sektor, gärna inom 
folkbildning. 

• Erfarenhet av landsbygdsutveckling, exempelvis inom Leader, opinionsbildande, inom 
partipolitik, genom ideellt engagemang eller motsvarande. 

• Ansvarstagande, initiativtagande, kreativ och kvalitetsmedveten. 

• Mycket god förmåga att arbeta självständigt med stor noggrannhet och förmåga att 
prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter. 
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• Har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. 

• Erfarenhet av att leda projekt och utvecklingsprocesser. 

• Är serviceinriktad och har lätt för att kommunicera och samarbeta med kollegor, 
förtroendevalda och medlemmar. 

Meriterande 

• För tjänstens innehåll relevant utbildning inom exempelvis landsbygdsutveckling eller 

samhällskunskap. 

• Arbetslivserfarenhet inom ideell sektor samt Leader eller annan landsbygdsutveckling. 

• Kunskaper om Landsbygdsprogrammet och den nationella landsbygdspolitiken. 

• Erfarenhet av projektansökningar/redovisningar och myndighetskontakt. 

Om Bygdegårdarnas Riksförbund 

Bygdegårdarnas Riksförbund är landets största riksorganisation för föreningsdrivna 

allmänna samlingslokaler. Vi har idag 1 433 medlemsföreningar anslutna till riksförbundet 

och mer än 200 000 enskilda medlemmar knutna till våra bygdegårdsföreningar. Vi är nio 

medarbetare på förbundskansliet som finns vid Fridhemsplan i Stockholm. Vi eftersträvar 

en mångfald på arbetsplatsen vad gäller kompetenser och erfarenheter, och vi lägger stor 

vikt vid personlig lämplighet. 

Ansökan 

Mejla din ansökan senast den 26 januari i ett sammanhållet bifogat dokument 

innehållande personligt brev, cv och löneanspråk till förbundschef, 

karin.falldin@bygdegardarna.se  

Obs! Inkludera löneanspråk i din ansökan för att bli aktuell för intervju. 

Övriga villkor 

Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 procent som inleds med sex månaders 

provanställning. Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i 

Stockholm men visst distansarbete är möjligt. 

Vill du veta mer? 

Du är välkommen att ringa eller mejla till förbundschef Karin Fälldin, 072–519 20 62, 

karin.falldin@bygdegardarna.se   

Facklig kontaktperson: Stefan Löfgren, Unionen, 070–347 43 86, 

stefan.lofgren@bygdegardarna.se  
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