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 Koordinator workshops och kurser  
Arvsfondsprojektet RG Integration 

 
Vill du arbeta för att nyanlända personer med ryggmärgsskada ska få bättre 

förutsättningar att integreras i det svenska samhället? Tycker du att det är en 
självklarhet att få vara självständig och styra sitt eget liv? Välkommen att 

söka vikariatet som Koordinator för workshops och kurser i RG Aktiv 
Rehabiliterings projekt RG Integration! 

 

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell medlemsförening som arbetar som en bro mellan 
vården och vardagen för personer med ryggmärgsskada och de med liknande, fysiska 
funktionsnedsättningar. Med metoden Aktiv Rehabilitering (AR) erbjuder vi effektiv 
rehabilitering för personer som vill leva ett självständigt, aktivt liv fullt av möjligheter. För mer 
information om RG se vår hemsida www.rgaktivrehab.se  

 
Projektet ”Integration genom Aktiv Rehabilitering” finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det 
är nyskapande och har höga ambitioner om att skapa varaktig förändring. Målet är att 
målgruppen – primärt personer med ryggmärgsskada – ska utveckla sina fysiska förmågor 
och överkomma mentala hinder genom metoden Aktiv Rehabilitering och därmed få bättre 
möjligheter till integrering. Läs mer om projektet i projektansökan: 
https://www.rgaktivrehab.se/files/2019-10/integration-genom-aktiv-rehabilitering-ansokan-
projektstod.pdf?a77ca5f6ca  
 

Övergripande ansvarsområden 

• Administrera workshops för och med målgruppen och målgruppens anhöriga. 
• Utveckla ett kursutbud i Aktiv Rehabilitering för målgruppen. 
• Nära samarbete med RG:s kursverksamhet för vuxna samt övriga verksamheter 

såsom t.ex. rehab-träningen på Bosön och friluftsliv. 
• Administrera och vid behov medverka på kurserna för målgruppen. 
• Rekrytering av förebildsledare och resursledare till workshops och kurser. 
• Ansvara för dokumentation av kurser och workshops. 
• Utveckla rutiner för workshops och kurser för att kunna integrera dem i RG:s 

verksamhet.  
• Verka för att personer från målgruppen ska utvecklas till framtida förebilder/ledare 

och uppsökare. 
 

Vem är du? 
Vi söker dig som är engagerad, positiv och ansvarsfull. Du är strukturerad och kommunicerar 
väl i både tal och skrift. Du har god samarbetsförmåga och lätt att knyta kontakt med 
människor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.  

För att klara rollen som kurskoordinator behövs följande kompetens: 
- Utmärkta organisatoriska egenskaper. 
- Erfarenhet av att medverka på kurser i Aktiv Rehabilitering. 
- God samarbetsförmåga. 
- Erfarenhet av arbete med människor av olika kulturell bakgrund.  
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- 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.  

 
Vilka är vi? 
Vi är totalt 20 kollegor varav 5 arbetar i projektet RG Integration. Tjänsten som Koordinator 
har flexibla arbetstider med möjlighet att jobba både hemifrån och från föreningens kansli på 
Vanadisvägen.  

 
Anställningsvillkor och ansökan  
Tjänsten är ett vikariat på 75 % med start omgående. Vikariatet löper under sex månader 
med möjlighet till förlängning. Lönen är 28 000 kr/månaden (beräknat på en 
heltidsanställning). Lönen är fastställd enligt projektbudget och är därmed ej förhandlingsbar. 

Sista ansökningsdag är 2019-11-08. OBS! Ansökningarna kommer att hanteras löpande.  

Ev. frågor och ansökan skickas till Elin Goude Öhgren, projektledare, RG Integration: 
elin.goude.ohgren@rgaktivrehab.se  

 

För mer information se följande: 
- Information om föreningen RG Aktiv Rehabilitering: www.rgaktivrehab.se  
- Information om projektet RG Integration: https://www.rgaktivrehab.se/integrationsprojekt  
- Information om tjänsten som Koordinator workshops och kurser: läs här:  
https://www.rgaktivrehab.se/files/2019-10/rollbeskrivning-kurskoordinator.pdf?905bf29191   

Inom RG:s verksamhet måste all personal samt ledare uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret, blankett (442.14). Om du erhåller tjänsten måste du lämna ett godkänt 
utdrag ur belastningsregistret.  
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