
Projektledare inom verksamhetsutveckling för LSS-läger och dagläger

KFUM Ängsholmen är en ideell förening och en del av den världsomspännande ungdoms-
och kvinnorättsorganisationen YMCA/YWCA. Föreningen driver lägerverksamhet för barn
och ungdomar i Stockholms skärgård och har gjort så sedan 1923. Nu söker vi en ny kollega!
Rollen som projektledare innebär att bygga upp vår LSS-verksamhet från grunden samt att
driva vår redan befintliga daglägerverksamhet riktad mot socioekonomiskt utsatta barn och
unga. Tjänsten är en projektanställning i 18 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter
● Planera och redovisa resultat för årets verksamhet
● Ansöka om stöd och tillstånd för verksamheterna via fonder och kommun
● Kontakt med kommuner och nya och befintliga samarbetspartners
● Ha kontakt med föräldrar och deltagare
● Säkerställa kravprofil och utbildning för ledare
● Agera stöd under läger
● Hantera medlemssystemet
● Delta i planeringsmöten och strategisk planering av året

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

● Erfarenhet av personal - och verksamhetsutveckling inom LSS
● Utbildning eller gedigen arbetserfarenhet inom projektledning
● Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
● Bra kommunikationsförmåga i både tal och skrift
● Förmåga att arbeta strategiskt och målinriktat
● B-Körkort

Meriterande:
● Erfarenhet och passion av att leda och utveckla lägerverksamhet för barn och

ungdomar
● Kunskap inom Sportadmin, Word Press, Idrottonline

Vi ser gärna att du:
● Har förmåga att vara nytänkande, lösningsorienterad och kan ha många

arbetsuppgifter igång parallellt
● Tycker om att nätverka och upprätthålla stort antal kontakter.
● Har en hög stresströskel.
● Uppskattar sociala sammanhang och trivs med nya göra nya bekantskaper



KFUM Ängsholmen som arbetsplats:
KFUM Ängsholmen är en ung och levande arbetsplats med högt i tak. Med nästan 250 ideella
ledare som engagerar sig under året är energin hög glädjen stor. KFUM Ängsholmen ger
mång unga ledare möjlighet att ta stort ansvar och därmed utvecklas i sin ledarroll. Under stor
del av året utgår arbetet från vårt kansli i centrala Stockholm. Under maj-september,
framförallt juni-aug, är det främst våra lägerplatser i skärgården som är den primära
arbetsplatsen. Då verksamheten är säsongsbetonad finns det en naturligt lugnare del av året
som kan vara mer lämplig för tex fortbildning. Flexibla arbetstider och innestående
kompensationstid hanteras med planering. Dock kommer rollen innebära visst kvälls- och
helgarbete. Friskvårdsbidrag och tillgång till gym ingår i tjänsten.

Om föreningen:
KFUM Ängsholmens verksamhet är förlagd till på ön Ängsholmen utanför Värmdö och  i
Björnö naturreservat på Ingarö samt ett kontor i centrala Stockholm. Från april till november
tar vi emot ca 2500 barn och ungdomar i vår verksamhet, vilken består av sommarläger,
dagläger och klassresor. Föreningen har ca 1200 medlemmar och kansliet består idag av tre
anställda; en verksamhetschef, en lägerkonsulent samt en fastighetsförvaltare.
För att läsa mer om våra verksamheter gå in på: www.angsholmen.org

Sista ansökningsdag är 31 januari 2022.  Tjänsten tillsätts löpande. Välkommen med din

ansökan (inklusive löneanspråk) till: Rekrytering@angsholmen.org

För mer information kontakta Verksamhetschef Sanna Skarsgård på sanna@angsholmen.org

eller 08-68450752
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