
 

 

 

 
Projektledare Öppna aktiviteter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudansvar: 
Ansvarig för utveckling, etablering och genomförande av En Frisk Generations 
program Öppna hälsofrämjande aktiviteter för barn och föräldrar. 
 
 
En Frisk Generation bryter trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla barnfamiljer 
möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baserar sig på pengar eller 
prestation, där alla får vara med. Vår vision är ett samhälle där en god och jämlik hälsa för 
alla barn är en självklarhet. Som ett komplement till vårt familjeprogram så kommer vi nu 
att starta ett projekt med öppna aktiviteter, som ytterligare sänker trösklarna för barn och 
föräldrar att vara aktiva, få kunskap om mat i en social gemenskap i närområdet. Målet är 
att utveckla och etablera öppna aktiviteter i flera områden runt om i Sverige. 
 
Med placering i Malmö söker vi en projektledare med ansvar för utvecklingen av ett nytt 
program. Programmet har redan startats i flera områden runt om i Sverige och 
etableringstakten är hög. Målet är att under en tvåårsperiod etablera öppna aktiviteter 
i 10-20 områden och hitta långsiktiga lokala finansieringslösningar. Läs mer om 
organisationen och programmet här: https://enfriskgeneration.se/forebyggande-insatser-
for-familjer/. En färdig projektplan finns att utgå ifrån. Projektledaren ansvarar för att 
genomföra projektet och att rekrytera gruppledare, samt utbilda och stötta dem 
tillsammans med resten av teamet på En Frisk Generation. I tjänsten kommer en del resor 
att ingå, då programmet finns på flera orter i landet. Kontorsplats kommer att finnas i 
Malmö, men då övrigt team sitter i Stockholm kommer några resor dit att förekomma, även 
om mycket arbete kan skötas digitalt. 
 



 

 

 

 
Som medarbetare bör en stå bakom En Frisk Generations värderingar och kunna 
representera organisationen externt i olika sammanhang. En god förmåga att kommunicera 
och nätverka behövs för att lyckas med uppdraget.  
 
Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet av att arbeta som projektledare, med 
idrott eller rörelse som verktyg för förändring och har koll på hälsa. 

 
Tjänsten är på deltid och kan förläggas på 50-75 %. Vi tillämpar målstyrd arbetstid. 
 
Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. 
 
Frågor om tjänsten besvaras av generalsekreterare Janna Hellerup Ulvselius e-post: 
janna@enfriskgeneration.se  tel. 0708-54 35 88. 
 
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Skicka då in din ansökan till 
janna@enfriskgeneration.se senast 2021-09-26, vi intervjuar löpande. 


