Vill du vara med och forma Yrkeshögskolans framtid och utveckling?
Yrkeshögskolan expanderar; framtill 2022 skall yrkeshögskolan växa till 70.000 studerande. Vi på
yrkeshögskoleförbundet söker därför en projektledare som skall utveckla förbundets verksamhet genom att
föra medlemmarnas talan gentemot myndigheter och organisationer.
Som projektledare kommer du att ha en långsiktig och opartisk dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan
och andra berörda intressenter. Du skall även ansvara för att leda arbetet mot och ha tydlig kommunikation
med medlemmarna kring förbundets aktiviteter. Rollen kommer att avrapportera till styrelsen.
Arbetet innebär framförallt:
• Strukturerat lobby- och påverkansarbete
• Förhandla avtal med leverantörer av tjänster till medlemsorganisationerna
• Att utveckla nätverksytor mellan medlemmar
• Att verka för ökad kännedom om utbildningsformen
• Bevaka och besvara remisser och utredningar
• Deltaga i offentliga diskussioner
• Samordna och kvalitetssäkra utbildningsledarutbildning
Din profil
Du har arbetat och har erfarenhet som projektledare. Då uppdraget innebär mycket kontakter krävs det att du
har god kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt, och är relationsskapande. Du har vana att arbeta
integrerat med digitala kanaler i din kommunikation. Du ska vara opartisk vilket innebär att du inte kan
kombinera uppdraget med en tjänst eller uppdrag hos en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan.
Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av lobbying och påverkansarbete, och att du tidigare har arbetat
med yrkeshögskoleutbildning eller annan vuxenutbildning.
Tillträde: månadsskiftet februari – mars.
Arbetsort: Tjänsten som projektledare är placerad i Stockholm.
Anställningsform: Projektledare med konsultuppdrag som beräknas till ca 50% under 1 år med goda
möjligheter till förlängning och utökad tjänst.
Är du vår projektledare?
Skicka din ansökan till sofia.vestlin@yhf.se senast 2019-01-11.
Har du frågor är du välkommen att maila info@yhf.se för kontakt med styrelsen.
Yrkeshögskoleförbundet
Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation med 150 medlemsorganisationer som verkar för utbildningar
och utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan. Förbundets operativa arbete samordnas av en styrelse som
består av nio personer, med representation från hela landet. Samtliga styrelseledamöter är verksamma
utbildningsanordnare från både den privata och offentliga sidan och såväl mindre som större.
Se mer på Yrkeshögskoleförbundets hemsida: http://yhf.se/

