
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Programansvarig, En Frisk Generation  
 
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. Till vårt kansli söker vi nu ytterligare en programansvarig med ansvar för 
programverksamheten i södra och västra Sverige. 
 
 

Vad: Programansvarig 
Var: Södra Sverige, placeringsort Malmö eller Göteborg 
Omfattning: Heltid  
Start: Enligt överenskommelse 
 
 
Som programansvarig ansvarar du för utveckling, etablering och genomförande av En Frisk 
Generations program Öppna hälsofrämjande aktiviteter för barn och föräldrar samt 
Familjeprogrammet för en mer jämlik hälsa. I uppdraget ingår att ansvara för att programmen 
genomförs i enlighet med metod, samt att arbetsleda och utveckla lokala hälsokoordinatorer, 
gruppledare och volontärer. 
 
Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet av att arbeta som ledare, med idrott eller rörelse 
som verktyg för förändring och har koll på hälsa. En god förmåga att kommunicera och nätverka 
behövs för att lyckas med uppdraget. I tjänsten ingår regelbundet resande. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Som medarbetare och som representant för organisationen internt och externt bör en stå bakom 
En Frisk Generations värderingar kunna representera organisationen externt i olika sammanhang 
(nätverk och forum), samt ha god kännedom om civilsamhällets villkor.  
 
Genomförande  

• Ansvara för och kvalitetssäkra genomförandet av Familjeprogrammet och Öppna 
aktiviteter 

• Planera och genomföra styrgruppsmöten 
• Följa upp avtal med kommuner, externa finansiärer och lokala partners 
• Samla in statistik och analysera resultat från hälsokoordinatorer och gruppledare 
• Sammanställa hel- och halvårsrapporter 

 
Utveckling 

• Hålla kontakt med och följa upp nya kommunkontakter 



 
 

 
• Utveckling av programmen 
• Delta i kunskapsråd 
• Delta i för tjänsten relevanta nätverk 
• Representera organisationen genom föreläsning och kunskapsspridning 
• Delta i utveckling, verksamhetsplanering och strategiarbete för hela organisationen 

 
Medarbetare 

• Rekrytera gruppledare och hälsokoordinatorer 
• Utbilda och kompetensutveckla medarbetare (hälsokoordinatorer, gruppledare och 

volontärer) 
• Kontinuerligt stötta och utveckla medarbetare 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
Resultat 

• Följa upp och analysera resultat  
• Budgetansvar 

 
Frågor om tjänsten besvaras av generalsekreterare Janna Hellerup Ulvselius på 0708-54 35 
88. Ansökan skickas senast 2022-01-25 till janna@enfriskgeneration.se men vänta inte – vi 
intervjuar löpande. Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan! 
 
Vi eftersträvar jämställdhet, jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats. Därför vill vi gärna ha 
sökanden med många olika erfarenheter och bakgrunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


