
 

    

Projekt ”Integration genom Aktiv Rehabilitering” 
Rollbeskrivning: Koordinator workshops och kurser 
 
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 forma och förmedla budskap, utveckla projektets 
”varumärke”, bygga relationer och bidra till att projektet når uppsatta mål. Denna rollen 
innebär administration av workshops och kurser för målgruppen. Den innefattar även 
dokumentation kring detta samt översättning av material.  

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 administrera workshops för och med målgruppen och målgruppens anhöriga.  

b) att utveckla ett kursutbud i Aktiv Rehabilitering för målgruppen. 

c) att översätta/utveckla kursmaterial för workshop och kurser. 

d) att administrera och vid behov medverka på kurserna för målgruppen. 

e) att rekrytera förebilder och resursledare till kurserna. 

f) att ansvara för dokumentation för kurser och workshop. 

g) att utveckla kurserna och rutiner kring dem på ett sådant sätt att de kan integreras i 
RG:s ordinarie verksamhet. Detta är en viktig förutsättning för att verksamheten i 
projektet överlever efter projektperioden. 

h) att jobba aktivt för att personer från målgruppen ska utvecklas till framtida 
förebilder/ledare och uppsökare. 

 
Relationer:  
Rollen ansvarar för relationerna med målgruppen och dess anhöriga som deltar i workshops 
och kurser. Du kommer att arbeta mycket nära övriga tjänster i projektet och det krävs att 
alla är villiga att hjälpa varandra. Andra viktiga relationer är samarbetspartners, 
arbetsgruppsdeltagare, vårdpersonal, anställda inom RG:s ordinarie kursverksamhet, 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. 
- Utveckla, planera och verkställa de workshop och kurser som planeras inom 

projektet. 
- Skriva rapporter inom sitt arbetsområde enligt projektplanen. 
- Ansvara för att skriftligt eller muntligt material översätts till relevanta språk. 
- Stöttande funktion gentemot kollegorna i projektet då din specifika kunskap, 

erfarenhet och kompetens kan vara till nytta.  
- Att tillsammans med projektledaren skapa en strategi för hur projektet ska 

kommuniceras externt och genomföra denna. 
- Arbeta aktivt för att kurserna på ett naturligt sätt kan integreras i RG:s ordinarie 

verksamhet efter projektperioden.  
 

Befogenheter:  
Rollen är central för projektets framgång och du jobbar i nära samarbete med alla övriga 
projektgrupper. 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 mycket av det 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 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.  
- 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.  

 
 
Anställningsvillkor:  
Anställningsgrad: 75 procent av en heltid år ett och två och 50 procent år tre. 
Lön: 28 000 kr/månaden (beräknat på en heltidsanställning).  
 
Lönen är fastställd enligt projektbudget och är därmed ej förhandlingsbar. 
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