
 

     

Älvlandskapet Nedre Dalälven utnämndes av Unesco, FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning, till biosfärområde 

2011 och är ett av 7 områden i Sverige och 727 i världen. Ett biosfärområde har som uppdrag att vara ett modellområde för 

hållbar utveckling med syfte att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald men även att främja ekonomisk 

utveckling och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar. Det tredje syftet är att stödja 

demonstrationsprojekt, forskning och kunskapsutveckling. Lokal samverkan och lokala förutsättningar är grunden för ett 

biosfärområde och vårt område omfattar Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby kommuner, samt 

Hedesunda socken i Gävle kommun och Österfärnebo socken i Sandvikens kommun. 

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven söker nu en 

Biosfärkoordinator 

Vi erbjuder ett spännande jobb där Du i samverkan med andra aktörer arbetar för en hållbar 

utveckling i området kring Nedre Dalälven. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ansvara för att koordinera biosfärarbetet med allt vad det 

innebär. Kontakter med befintliga nätverk av aktörer inom privat, ideell och offentlig sektor är en 

betydande del av arbetet såväl som att anordna olika former av aktiviteter som främjar hållbar 

utveckling. Kommunikation om Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven är en viktig del i arbetet 

och det sker till viss del inom ett leaderprojekt, ”BUS i Biosfären”, som du kommer att vara 

projektledare för. 

Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av: 

• Hållbar utveckling 

• Besöksnäring, landsbygdens utveckling, areella näringar och olika ekosystem 

• Kommunikation, sociala medier och digitalisering 

Kännedom om vårt geografiska område är ett plus. Som person bör du vara utåtriktad, flexibel och 

självgående, samt ha god förmåga att ta egna initiativ. Goda kunskaper i engelska är ett krav.  

För tjänsten krävs körkort och tillgång till egen bil, då vi arbetar över ett stort geografiskt område 

med kontor i Gysinge, Sandvikens kommun. Arbete på kvällar och helger kan förekomma. 

Frågor om tjänsten besvaras av VD Charlotta Heimersson lotta@nedredalalven.se eller mobil 070-

650 88 68. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Gå 

gärna in på vår hemsida www.nedredalalven.se för mer information om oss eller på 

Biosfärprogrammet Sveriges hemsida www.biosfarprogrammet.se om du vill veta mer om det. 

Ansökan med meritförteckning och referenser skickas till lotta@nedredalalven.se 

Vi vill ha din ansökan senast 10 februari 2022 men kommer att behandla ansökningar löpande. 

Tillträde 7 mars 2022 eller efter överenskommelse. 

 

http://www.nedredalalven.se/
http://www.biosfarprogrammet.se/

