
                                                                 

 

Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och 

Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, 

upphandling samt personliga ombud. Regionen har ca 55 000 invånare och en yta på över 60 000 

kvadratkilometer. Under 2010 bildades Lapplands lärcentra - de fyra kommunernas organisation för 

vuxenutbildning och högskoleenheter gick samman organiserade under Lapplands kommunalförbund.                   

 

 Lapplands lärcentra söker Projektledare/handledare, 3 st  

 
Under förutsättning av positiva beslut om projektansökningar söker Lapplands Lärcentra tre projektledare till 

projekten 

- Kompetens och samverkan – förstärkt koppling mellan SFI och arbetslivet  

- Ledarutbildning i Norr  

- Effektiv utbildning med digitalt modersmålsstöd 

 

Arbetsuppgifter:  
Som projektledare ansvarar du för att driva projektet enligt projektmål och aktiviteter, redovisa läges- och 

slutrapporter, planera aktiviterer enligt budget samt följa upp och redovisa projektets ekonomi. Projekten bedrivs 

av Lapplands Lärcentra i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Som projektledare ska du 

ansvara för projektet vid samtliga fyra orter vilket innebär resor samt kommunikation via digital teknik.  

 

Stationeringsort väljer du vid någon av de nämnda orterna. 

 

Kompetens och samverkan – förstärkt koppling mellan SFI och arbetslivet.  

Projektet mål är att stärka utrikesföddas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden genom att koppla SFI 

undervisning och språkträningen till praktik på relevanta arbetsplatser. Förändringen som projektet vill 

åstadkomma är en stärkt mentorskap ute på praktiken och även en breddning av möjliga arbetsgivare. 

 

Projektledartjänsten omfattar 100 % under tiden 1601 – 1812. I tjänsten kommer även att ingå handledning(50 % 

under tiden 1607 – 1806), det vill säga att arbeta direkt med deltagarna kring anskaffning av praktikplatser, 

koppling av praktik och sfi/språkträning samt samverka med Arbetsförmedlingen, möjlighet finns att arbeta      

50 % som projektledare 1607 – 1806..  

Om projektet beviljas kommer handledare att rekryteras till varje ort med anställningsstart i augusti. 

 

Ledarutbildning i Norr 

Projektets mål är bidra till att de anställda som deltar i utbildningsinslag utvecklar - personligt utveckling som 

medför att de ökar sin förmåga att fatta beslut, utveckla organisationen och medarbetare, samt utvecklar 

organisationernas arbete med jämställdhet och mångfalt - nätverk med andra organisationer i olika branscher och 

mellan privat och offentlig verksamhet - genom ökade kunskaper om jämställdhet och mångfald ökas intresset 

att rekrytera personer från underrepresenterat kön och kultur. 

 

Projektledartjänsten omfattar 40 % under tiden 1601 – 1807. 

 

Effektiv utbildning med digitalt modersmålsstöd 

Projektets mål är att undersöka förutsättningar för att utveckla ett digitalt modersmålsstöd som ett komplement 

till vård- och omsorgsutbildning för elever med annat modersmål än svenska. Att via omvärldsanalys ta reda på 

andra liknande satsningar och dess effekter samt knyta an projektteam och göra en projektansökan med budget 

för ett utvecklingsprojekt 

 

Projektledartjänsten omfattar 100 % under tiden 160201 – 160630. 



                                                                 

 

 

 

Kvalifikationer:  
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning för uppdraget och gärna erfarenhet av utbildningsområdet och 

vuxnas lärande.  Din förmåga att arbeta i team, vara idérik, arbeta målinriktat, vara drivande och ansvarsfull 

värdesätts speciellt. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, projektledning och ledarskap är en merit. Du 

kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt innehar körkort.  

 

Tillträde/varaktighet:  
Tidsbegränsade anställningar enligt beskrivning. Du väljer stationeringsort inom Lapplands Lärcentra, 

arbetsområdet är Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner.  

 

Lön: Lapplands kommunalförbund tillämpar individuell lönesättning. 

 

Upplysningar:  
Monica Lundkvist Vuxenutbildningschef 070-203 98 38 

För mer information om verksamheten se www.lapplands.se 

Fackliga företrädare: 

LR: Åsa Höglund 0980-75668, asa.hoglund@skola.kiruna.se, Karin Thelin Sandling 0971-17378 

karin.thelin@jokkmokk.se, Stig Lagerfjärd stig.lagerfjard@gallivare.se, Maria Bågesund 0978-121 49 

maria.bagesund@edu.pajala.se  

 

Ansökan:  
Välkommen med Din ansökan åtföljd av styrkt meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa samt 

angivande av aktuellt referensnummer. 

Ansökan gör du via www.hrsupporten.se/lapplands/php välj Gällivare kommun under Lediga jobb. Sista 

ansökningsdag 151206
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