
     

Leader Nedre Dalälven arbetar med att stötta projekt som syftar till lokal utveckling på landsbygder och i mindre orter. 

Leader är en metod som bygger på samverkan och finansieras av EU, svenska staten och kommunerna i området. Leader 

Nedre Dalälvens område omfattar Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby kommuner, samt Hedesunda 

socken i Gävle kommun och Österfärnebo socken i Sandvikens kommun. År 2011 utsåg UNESCO Älvlandskapet Nedre 

Dalälven till biosfärområde och Nedre Dalälvens Intresseförening koordinerar arbetet. 

 

Leader Nedre Dalälven och Nedre Dalälvens Intresseförening söker nu en 

medarbetare/projektledare med fokus på hållbar besöksnäring 

Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete med att stötta aktörer inom besöksnäringen. Hos 

oss får du ett intressant och flexibelt arbete med att utveckla Biosfärområdet. 

Din arbetsuppgift blir att på olika sätt stötta våra lokala entreprenörer i deras företagsutveckling 

samt att utveckla Nedre Dalälven som destination. Du kommer bland annat att själv driva olika 

nätverk och genomföra aktiviteter med fokus på besöksnäringen, men även delta i andras nätverk 

och aktiviteter. Stort fokus ligger på hållbar besöksnäring, naturturism och internationell samverkan 

men även allmän landsbygdsutveckling och arbete kring frågor om hållbar utveckling generellt kan bli 

aktuellt för dig att arbeta med. 

Tjänsten är delad mellan Leader Nedre Dalälven och Nedre Dalälvens Intresseförening. Vi är 

projektdrivna organisationer och du kommer att jobba i olika projekt, både som medarbetare och 

som projektledare.  

Vi vill att du har utbildning och/eller erfarenhet som är relevant för arbetet. Kunskap och erfarenhet 

inom kommunikation, sociala medier och digitalisering är meriterande, såväl som erfarenhet av att 

arbeta med rådgivning och affärsutveckling. Kunskap och intresse av landsbygdsutveckling och vårt 

geografiska område är ett plus. Som person bör du vara utåtriktad, flexibel och självgående, samt ha 

god förmåga att ta egna initiativ. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav, kunskaper i tyska 

och/eller andra europeiska språk är meriterande.  

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/verksamhetsledare 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 våra hemsidor för mer information om oss: 

www.nedredalalven.se 

www.leadernedredalaven.se 

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.leadernedredalaven.se/

