VI SÖKER EN NY MEDARBETARE!

Fritidsodlingens Riksorganisation växer och vi söker nu en ny medarbetare till en ettårig
projektanställning som kan bidra med att öka och sprida kunskapen om invasiva främmande
växter och bra miljöval i våra trädgårdar. Fritidsodlingens Riksorganisation är ett
samarbetsorgan för 20 ideella organisationer med huvudsaklig inriktning mot fritidsodling
och samlar mer än 70 000 medlemmar. Vi arbetar för att främja och utveckla svensk
fritidsodling för alla. Läs mer på vår hemsida www.for.se

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta och ansvara för två kommunikation- och kunskapsprojekt. Det första
projektet är ett nordiskt samarbete med FORs systerorganisationer Norsk Hageselskap och
Haveselskabet i Danmark för att öka fritidsodlarnas medvetenhet och kunskap om invasiva
främmande växter. I projekt två undersöks vilka olika material som används inom
trädgårdsodling och dess effekt på miljö- och klimat.
I arbetsuppgifterna ingår att genomföra kartläggningarna, sammanställa information,
identifiera kunskapsluckor och producera olika typer av informationsmaterial tillsammans
med projektets styrgrupp. I arbetet ingår också att vara webbredaktör samt att skriva och
publicera nyheter. Tjänsten innefattar även några resdagar.

Kvalifikationer

Vi söker en kommunikativ, flexibel, driven och prestigelös person med intresse för och
kunskap om trädgårdsodling, miljö- och klimatfrågor.
•
•
•
•
•
•
•

Du bör ha akademisk utbildning med relevans för miljö-klimat och hållbarhetsfrågor
Erfarenhet av trädgårdsodling
Goda kommunikativa egenskaper
Utmärkt förmåga att projektleda, samordna och koordinera
Utmärkt förmåga att samarbeta i nätverk och i grupp
Gärna goda kunskap i Wordpress, InDesign och Photoshop
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Kunskap i danska och
norska är meriterande

Fritidsodlingens Riksorganisation har sitt kansli i Stockholms län.
Tjänstens omfattning: minst 75-80% av en heltidstjänst under ett års tid. Vi ser gärna att
anställning påbörjas i september 2019.
Sista ansökningsdag 1 augusti 2019. Skicka ansökan, personligt brev samt CV i en pdf till epost: Inger.ekrem@for.se.
Upplysning om tjänsten lämnas av FORs ordförande Inger Ekrem på ovanstående e-post.

