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Svartådalenas Bygdeutveckling Ekonomisk förening är sedan 2002 
etablerad i Sala kommuns västra hälft med sitt verksamhetsområde i övre 
Svartådalens avrinningsområde. Sitt säte har föreningen i Västerfärnebo 
där det inom kort invigs ett nytt Besökscenter, Svartådalens Natur- och 
Kulturcenter(SNoK). 
Centret är inrymt i en relativt nybyggd skolbyggnad som under de år 
föreningen disponerat byggnaden, byggts upp med sammanträdesrum, 
försäljningsenhet, forskarsal, naturskolerum och utställningslokal. 
Utställningen har den dubbla funktionen som informationsplats för 
besökande men även som utgångspunkt för fysiska besök i vårt varierande 
odlings-, och skogslandskap. Människan sätts här i centrum tillsammans 
med naturen och kulturlandskapet. Ett särskilt besöksområde har vi sedan 
den stora branden 2014 i den 14 000 ha stora Hälleskogsbrännan.  
 
Föreningen har sitt säte i Västerfärnebo och har en styrelse på 9 personer. 
För närvarande arbetar i huset en projektledare på fast anställning med 
projektet Svartådalens Natur och Kultur (SNoK), med ytterligare en 
deltids anställd medhjälpare. Antalet anställda varierar över åren beroende 
på hur många projekt som pågår samtidigt. Styrelse och projektledare har 
en kontinuerlig kommunikation. 
 
Anställningen kommer att innebära ett arbete med att utveckla ett 
långsiktigt och uthålligt nyttjande av det nyligen beslutade riksintresse- 
område för friluftsliv, ”Svartådalens friluftsområde”, och utnämningen till 
en av fyra Microdestinationer i Salas Besöksnäringsstrategi som nyligen 



antagits av kommunfullmäktige. Föreningen har tagit beslut om att bygga 
på riksintresseförklaringen genom att utveckla en hållbar turism i 
samklang med naturen och med beaktande av befolkningens behov av 
integritet. Resultatet ska även kunna innebära nya möjligheter till 
företagande i bygden. 
 
Den person vi söker som projektledare behöver vara mycket självgående 
och en kontaktsökande person som inte är rädd för att genom sin person 
bjuda in till samarbete. Även att pröva nya innovativa arbetssätt för att 
locka samarbetspartners att öppna sig och bidra till ett konstruktivt 
framåtskridande i projektet. Den projektledare vi söker behöver: 
 
• Ha god organisations förmåga 
• Vara lyhörd och kommunikativ 
• Fånga upp bygdens reaktioner på de tydligt satta målen och arbeta in 

dessa i projektet 
• Känna det som naturligt att ha ett gott samarbete med arbetsutskott och 

referensgrupp 
• Kunna etablera samarbete till gagn för projektet med såväl forskning 

som myndigheter och politiken 
 
Varför vill du arbeta med oss? 
Vi tror att just du är en person som finner en utmaning i att arbeta för en 
bygds utveckling och därmed bidra till en ljusare framtid även på 
landsbygden. Arbetsuppgiften kräver kreativitet och en nyfikenhet lite 
utöver det vanliga. Men det krävs även en förmåga att möta olika personer 
på deras egna villkor och med respekt. Klarar du det kommer det här 
arbetet att bli framgångsrikt. 
 
Vilka kvalifikationer ser vi att du bör ha?  
Du bör ha vana att hantera projekt med rapporter och redovisningar. 
Du bör ha baskunskaper i data, webb och sociala media. 
Du måste inneha B-körkort och tillgång till bil. 

 
När vill vi ha din ansökan? 
Projektet har startat med en separat del under försommaren. Vi vill därför 
gärna se din ansökan senast 15 juni 2018, tillträde senast 15 augusti eller 
enligt överenskommelse. 
 
Välkommen med din ansökan via e-post	  anitha@svartadalen.se	   
 
Vi väntar med spänt intresse på din ansökan! 
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