
 

    

Projekt ”Integration genom Aktiv Rehabilitering” 

Rollbeskrivning: Utbildningsansvarig 

 
Sammanfattning: 

Projektet ”Integration genom Aktiv Rehabilitering” är nyskapande och har höga ambitioner 

om att skapa varaktig förändring. Det involverar samarbete mellan organisationer och 

människor som aldrig tidigare har träffat varandra, från olika bakgrund och kulturer och med 

olika kunskaper och erfarenheter.  Detta ställer stora krav på kommunikation, såväl inom 

projektet som externt. 

Arbetet handlar bland annat om att utveckla utbildningar, forma och förmedla budskap, 

utveckla projektets ”varumärke”, bygga relationer och bidra till att projektet når uppsatta mål. 

I rollen som utvecklar du en hemsida som ger information om projektet och dess verksamhet 

och efter projektets slut visar på de möjligheter som finns med tydligt fokus att våga ta 

kontakt. Du jobbar också som en stöttande funktion i arbetet med att följa upp målgruppen. 

Rollen kräver en prestigelöshet och en vilja att ta sig an uppgifter som inte specifikt finns 

nedskrivna i denna rollbeskrivning men som visar sig vara viktiga för projektet.  

 

Övergripande mål:  

De övergripande målen i denna roll är följande:  

a) att ansvara för utveckling och implementering av utbildningar för Migrationsverkets 

och RG:s personal samt RG:s förebilder och kursledare.  

b) ev. hålla vissa delar i ovanstående utbildning själv samt identifiera och uppdra åt 

lämpliga andra personer att hålla övriga delar i utbildningarna.  

c) administrationen kring utbildningarna: kontakt med deltagare och föreläsare, 

lokalbokningar, material, uppföljning etc. 

Syftet med utbildningarna är att ge en grundläggande kunskap om målgruppen och 

deras situation. På så får personerna som deltar i utbildningen en helhetsbild, känner 

sig mer säkra på sin roll och mer bekväma i hur de kan svara på frågor från 

målgruppen och stötta dem på bästa sätt.  

d) att skapa en hemsida som lever kvar även efter projekttiden. Hemsidan ska vara en 

samlingspunkt för målgruppen få en överblick av sin situation, vilka möjligheter som 

finns samt inbjuda till att ta kontakt med RG. Den ska även innehålla de (eller delar 

av de) utbildningar som utvecklas under projektets gång. 

e) Identifiera lämpliga samarbeten för hemsidan (t.ex. Migrationsverket, m.m.) samt 

göra den tillgänglig för målgruppen (språk, text, tal, m.m.) och sprida den till lämpliga 

platser där målgruppen kommer i kontakt med den.  

Syftet med hemsidan är att ge målgruppen en överblick av sin situation, vilka 

möjligheter som finns samt inbjuda till att ta kontakt med RG. För projektets 

överlevnad måste vi nå ut med vårt budskap till våra målgrupper. Målet är att utveckla 

och implementera en hemsida som är användarvänlig, lättnavigerad, anpassad till 

mobilen och kräver minimalt med underhåll. Denna behöver bli väl förankrat på 

ställen där vår målgrupp kan komma i kontakt med den (t.ex. hos Migrationsverket, i 

vården, på relevanta hemsidor, etc.).  



 

    

f) att tillsammans med projektledaren arbeta fram en strategi för att uppmärksamma 

nyckelpersoner/organisationer i samhället på projektet och genomföra strategin under 

projektets gång. Detta är en viktig förutsättning för att verksamheten i projektet 

överlever efter projektperioden. 

 

Relationer:  

Rollen ansvarar för relationerna med samarbetspartners för utbildningarna och hemsidan 

och likaså deltagare till utbildningarna. Du kommer också att ansvara för en arbetsgrupp som 

syftar till att hjälpa dig inom ditt område. Andra viktiga relationer i projektet är övriga 

samarbetspartners liksom projektkollegor, arbetsgrupper, målgrupperna etc. Givet projektets 

komplexa natur med personer från olika kulturer, länder och sociala sammanhang, samt 

blandningen av privata, ideella, offentliga och statliga organisationer krävs en ödmjuk 

inställning och att du i relationerna utgår ifrån motpartens vilja att göra gott. 

 

Ansvarsområden: 

Rollen har följande ansvar inom projektet: 

- Hålla tidsplanering för sina arbetsuppgifter och mål. 

- Följa budget för sitt projektområde.  

- Att i samråd med projektledaren revidera målen och aktiviteterna under projektets 
gång. 

- Skapa och handleda din arbetsgrupp. Arbetsgruppen är tänkt som ett bollplank inom 
varje projektområde och är beräknad att ses ca 4 ggr/år. Läs mer om arbetsgruppen i 
projektansökan. 

- Skriva nödvändiga rapporter inom sitt arbetsområde enligt projektplanen. 

- Skapa och genomföra utbildningarna i samarbete med lämpliga aktörer. 

- Identifiera samarbeten för att utveckla hemsidan. 

- Driva framtagandet av hemsidan och dess innehåll inkl. tillgängligheten till dess 
besökare (översättningar, filmer, etc.) 

- Stöttande funktion i arbetet med uppföljningen av målgruppen ur ett kommunikativt 
perspektiv. 

- Att tillsammans med projektledaren skapa en strategi för hur projektet ska 
kommuniceras externt och genomföra denna. 

 

Befogenheter:  

Rollen är central för projektets framgång och du jobbar i nära samarbete med alla övriga 

projektgrupper. Du har befogenhet att fatta beslut om vilka samarbetspartners som ska 

användas till utveckling av utbildningarna och hemsidan. Du har också befogenhet att 

genomföra eventuella förändringar i mål och aktiviteter i ditt projektområde under projektets 

utveckling. (Alla förändringar behöver vara förankrade med projektledaren och övriga 

projektgrupper då allt som skapas inom detta projektområde påverkar övriga områden.) Du 

kan fatta ekonomiska beslut inom ramen för projektets budget. Större ekonomiska beslut 

alternativt större förändringar i mål och/eller aktiviteter fattas i samråd med projektledaren.  

 

Kompetensområden:  

För att klara rollen som kommunikativ samordnare behövs följande kompetens: 

- Utmärkta organisatoriska egenskaper. 

- Erfarenhet av tidigare projektledning. 



 

    

- Duktig på att knyta nya kontakter och god samarbetsförmåga. 

- Erfarenhet av att hålla workshops och/eller föreläsningar. 

- Erfarenhet av arbete med människor av olika kulturell bakgrund.  

- En god förståelse för metoden Aktiv Rehabilitering och dess filosofi. 

- God kunskap om och förståelse för målgruppen, dess potential och problematik. 

- Svenska och engelska är absolut nödvändiga, ytterligare språk är meriterande.  

- Utbildning inom IT och/eller kommunikation är meriterande. 

- Ett eget upparbetat nätverk är meriterande. 
 
 

Anställningsvillkor:  

Anställningsgrad: 50 procent av en heltid år ett, två och tre. 
Lön: 35 000 kr/månaden (beräknat på en heltidsanställning).  
 
Lönen är fastställd enligt projektbudget och är därmed ej förhandlingsbar. 
 


