Ledig tjänst: Projektledare
ungdom/kommunikation
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, slår vakt om allas tillgång till ett bra
fiske och arbetar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste
fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt
fiske.

Förbundet söker nu en projektledare med uppgifter inom ungdoms- och integrationsarbete samt
kommunikation. Tjänsten är en projektanställning på heltid under ett år med placering i första
hand vid kontoret i Gävle och i andra hand vid något av kontoren i Stockholm eller Göteborg.
Sista ansökningsdag är 3 september med tillträde så snart som möjligt.

Din roll
En av Sportfiskarnas kärnverksamheter är främjandet av barns och ungas fiske. Förbundet söker
nu en person med uppgift att få fler barn och ungdomar att fiska och att höja elevers kunskaper i
de naturvetenskapliga ämnena. Du kommer i rollen som regionalt ungdoms- och
integrationsansvarig bland annat att:


Planera för och ta emot skolklasser vid tätortsnära vattendrag för att tillsammans med
eleverna utföra praktisk fiske- och vattenvård.



Ansvara för planering och genomförande av en omfattande lovverksamhet med fiske
och fiskevård i fokus.



Arbeta nätverkande gentemot målgrupper, finansiärer och föreningar för att utveckla
verksamheten.

Arbetet sker såväl vid skrivbordet som ute i fält. En central del av arbetet är att etablera och
underhålla kontakter med skolor och social- och fritidsförvaltningar. Du samverkar med
kommuner och andra organisationer för att utveckla sportfiske som medel för integration. Det blir
också din uppgift att stötta verksamheten i fiskeklubbar och distrikt. Du förväntas söka nya
projekt för att öka möjligheterna till sportfiske i regionen och du representerar Sportfiskarna i
arbetsgrupper och intressepolitik regionalt. Du har budgetansvar och arbetar såväl självständigt
som tillsammans med kollegor för att nå högt satta mål. Du ingår i förbundets främjandegrupp
och rapporterar till chefen för främjandefrågor i Stockholm. Tjänsten förutsätter visst resande och
ibland arbetar du kväll och helg.

Vid sidan av ungdoms- och integrationsarbetet kommer du ansvara för att ta fram ett
informationsmaterial om allemansrätten vid fiskevattnet. Materialet som ska översättas till ett
flertal språk ska också innehålla övergripande information om fiskeregler. Du sammanställer
befintlig information och tar fram ny information, du ser till att löpande förankra arbetet med
nyckelaktörer i fiskesverige och du håller i upphandling av översättning och layout.
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Din profil
Precis som alla anställda på Sportfiskarna är du genuint natur- och friluftsintresserad. Du förstår
att ett tidigt väckt fiskeintresse ofta varar livet ut, och att intresse för och kunskap om fiske och
fiskekologi ökar viljan att vårda och skydda fisken och vattenmiljöerna. Du brinner för att visa
vilken fantastisk fritidssysselsättning fiske är!

Som person är du positiv, pedagogisk och du har goda ledaregenskaper. Du är nätverkande,
kommunikativ och orädd och du ser möjligheter snarare än hinder. Du söker konstruktiva
lösningar när problem uppstår. Det passar dig att arbeta såväl självständigt med större
övergripande projekt som med personliga kontakter på lokal nivå.

För att passa för tjänsten krävs att du:


Har för ändamålet relevant högskoleutbildning, exempelvis pedagog eller biolog, eller
motsvarande.



Har god inblick i föreningsverksamhet.



Är drivande och välstrukturerad med mycket god administrativ förmåga.



Uttrycker dig väl i tal och skrift och har mycket god samarbetsförmåga.



Har B-körkort.



Har mycket god förmåga att prioritera och att följa upp det egna arbetet.

Kontakt
Ring eller maila gärna för ytterligare information om tjänsten.

Jesper Taube, chef främjande
08-410 80 633
jesper.taube@sportfiskarna.se

Om Sportfiskarna
Sportfiskarna för fiskens och sportfiskarnas talan i maktens korridorer. Vi sätter fiskevården i
centrum för all verksamhet och arbetar för att det skall finnas livskraftiga fiskbestånd i friska
vatten. Tack vare Sportfiskarna har vi ett fritt handredskapsfiske runt våra kuster och i de fem
stora sjöarna, och mycket tack vare Sportfiskarnas insatser har vi sedan lång tid ett omfattande
kalkningsprogram för att motverka försurningen. Vi organiserar ca 60 000 sportfiskare och 400
föreningar runt om i landet. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Forshaga, Luleå, Visby,
Kalmar och Gävle. Läs mer om Sportfiskarnas verksamhet på www.sportfiskarna.se.

Ansökan
Ansökan bestående av personligt brev och CV tas emot via e-post: jobb@sportfiskarna.se. Ange
”Projektledare ungdom/kommunikation” i ämnesraden. Sista ansökningsdag är 3 september
2017. Vi ser verkligen fram emot din ansökan!

