
 

ANSTÄLLNINGSANNONS  
Projektledare med Programansvar 

 

 
“Människor gör som 
andra gör - därför 
behöver vi helt enkelt 
visa upp fler och bli fler 
som väljer att göra en 
positiv skillnad i 
samhället. Här och Nu. 
Det är Förebildarnas 
uppgift” 
 
 
 
Nu finns det äntligen en ledig plats i vårt fasta team! Vi söker nu en 
projektledare med programansvar som vill vara en del av ett energifyllt 
och entreprenöriellt team. En lösningsorienterad doer som gillar 
pedagogik och utbildning och likt oss tycker att samhället behöver fler 
förebilder. Ansök nu.  
 
 
Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som finns för att skapa framtidens 
förebilder.  Genom utbildning, kampanjer och ungdomsdrivna projekt arbetar vi med att 
lära och ge möjligheter för unga individer mellan 16-25 år att själva skapa ett 
konstruktivt, handlingskraftigt och positivt samhälle. Det tror vi resulterar i starka, 
ansvarsfulla och möjlighetstänkande 
individer med en positiv framtidstro. En ny generation av Förebilder. Sedan 
Förebildarnas start 2016 har vi haft förmånen att ha utvecklat fler olika 
utbildningskoncept och kampanjer och haft över 1000 unga deltagare och 150 
ungdomsdrivna projekt.   
 
I din roll som Programansvarig kommer Du… 
I din roll som projektledare med programansvar är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att 
projektleda, arrangera och utbilda i våra olika utbildningskoncept. Utspritt under 
verksamhetsåret ansvarar du för att genomföra ca. åtta programstarter i samverkan 
med såväl gymnasieskolor som kommuner. I rollen ingår allt ifrån att planera, boka och 
sätta upplägg, ta in och sammanställa statistik och resultat, beställa material och såklart 
utbilda i olika moduler. Dessutom kommer du in din roll som programansvarig också få 
använda dina marknadsföringsskills genom att se till att utbildningskoncepten alltid 
utstrålar professionalism samt en brandad identitet. Detta för att jobba på olika fronter 
med att förstärka attityden hos vår unga målgrupp att det är attraktivt att välja att göra 
en positiv skillnad. Hit hör också att ansvara för att arrangera ett årligt event där vi 



 
samlar deltagare och samverkanspartners och uppmärksammar alla våra 
samhällsförändrande projekt och dess effekter.  
 
 
Vi söker dig som… 
Du är personen som dina vänner oftast kallar för ”reseledaren”. Du tar ansvar och får 
saker att hända med entusiasm och härlig energi. Du är en typiskt projektledare som tar 
saker från start ända till slut och är noga med alla detaljer på vägen såväl som 
helhetsperspektivet. Du kollar upp saker själv men frågar en extra gång om det är något 
du tvekar på. För vi söker dig som gärna arbetar självständigt men där det är en 
självklarhet att hela teamet jobbar för samma mål och därmed blir involverade i 
varandras områden. Du har troligtvis någon form av utbildning inom pedagogik, 
projektledning eller marknad. 
 
Varför Förebildarna? 
Hos Förebildarna ska du arbeta om du gillar att jobba i ett mindre entreprenöriellt team 
som gillar mottona ”Just Do It” och ”The people who are crazy enough to believe they 
can change the world are the ones who do”. Du kommer trivas hos oss om du gillar att 
arbeta drivet och engagerat med mycket skratt, lite knasigheter och bollning kollegor 
emellan. På onsdagar är det gemensam frukost i vår start-up-community där vi sitter: 
Stena Center, tillsammans med andra Göteborgsbaserade start-ups. Vi är dessutom 
stora fans av Quiz av alla dess slag, gillar 80-talsmusik i bakgrunden på kontoret, gott 
kaffe och en After Work då och då.  
Och du... vilket elevhem hade sorteringshatten satt dig i? 
 

Start: Omgående. Men rätt person är viktigare än snabb start. 
Plats:  Stena Center, Lärargatan 3, Göteborg. 
Omfattning: 100% Tillsvidareanställning 
Lön: Fast månadslön enligt avtal 
Kontakt: Kontakta verksamhetsledare Julia Hult för frågor. julia@forebildarna.se eller 
0736-400066 
Sista ansökningsdatum: Den 11 oktober - 2020. Vi intervjuar löpande så skicka in din 
ansökan så snart som möjligt. 
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