
Föreningskonsulent till Naturskyddsföreningen i Västerbotten 

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, 
kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter. Med över 200 000 
medlemmar i 24 länsförbund och 280 lokala kretsar är vi verksamma i hela landet. 

Vi söker vi en person som i samarbete med länsförbundet ska genomföra verksamheten vid 

det nya länskansliet (finansiering finns för minst 5 år framåt). Arbetet består huvudsakligen i 

att stödja och utveckla verksamheten i föreningens lokala avdelningar och att anordna 

utbildningar av olika slag. I tjänsten ingår också att bistå länsförbundets styrelse med att 

samordna/ administrera natur- och miljövårdsarbetet inom länet.  

Kvalifikationer & personliga egenskaper  

 

Krav 

 God samarbets- initiativ- och organisationsförmåga. 
 God social kompetens; förmåga att bemöta personer på ett trevligt sätt. 
 God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (på svenska).  
 God kännedom om vanliga datorprogram och hantering av hemsidor samt även lite 

kunskap om sociala medier. 
 B-körkort. 
 Du har ett genuint miljöintresse. 
 Du har grundläggande demokratiska och människorättsliga värderingar. 

Meriterande 

 Kännedom om Naturskyddsföreningens verksamhet.  
 Erfarenhet av att anordna utbildningar, workshops och större möten. 
 Erfarenhet från utvecklingsarbete i ideella organisationer. 

Övrigt Tjänsten är på deltid, högst 50 %. Arbetet innebär mycket kontakt med främst lokala 
föreningar både genom resor och via andra kommunikationssätt.  En mindre del av arbetet är 
på kvälls- och helgtid. Arbetet schemaläggs i diskussion mellan arbetsgivaren och den 
anställde. 

Naturskyddsföreningen värnar om en rekrytering fri från diskriminering, som ger samma 
möjligheter till alla sökande, vilket innefattar även sökande med lönebidrag. Vi tillämpar 6 
månaders provanställning. Månadslön, individuell lönesättning. 

För frågor / mer information kontakta:  

Staffan Landström, ordf. Västerbottens Naturskyddsförening, mejl-adr: stala.ibacken@gmail.com 

Ingegerd Saarinen, v.ordf. Västerbottens Naturskyddsförening, mejl-adr: ingsaar@gmail.com 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast  10 mars  2015 till mejl-adr.: stala.ibacken@gmail.com 

eller till post-adressen: Västerbottens Naturskyddsförening, 

 c/o Landström, Gruvbergsv.19, 93733 Bygdsiljum  


