
Projektledare 75 % 
BRINNER DU FÖR KONST, KULTUR OCH BÄRKRAFTIG UTVECKLING
AV GLESBYGD? VILL DU VARA MED PÅ EN SPÄNNANDE RESA, I EN
FÖRÄNDERLIG TID SOM LIKVÄL STÅR STADIGT FÖRANKRAD I EN
HISTORISK MILJÖ?

Ricklundgården skapades av paret Emma och Folke Ricklund i slutet av 40-talet. 
Tillsammans byggde de sin drömvilla uppe på en kulle i mitten av fjällbyn Saxnäs.
Idag är Ricklundgården ett museum och konstresidens. Hit kommer konstnärer från hela 
världen, året runt, för att insupa naturen och skapa konst i de två ateljéerna.

EMMAS - Proffesionell konstpedagogisk verkstad för barn och unga!
”Vi ska samarbeta med kommunens skolor så att elever kan få nyttja vårt konstpedagogiska
upplägg. Arrangera aktiviteter som syftar till att inspirera och aktivera barn, lokalbefolkning
och övriga intresserade. Vi ska synliggöra att det finns andra alternativ till fritidssysselsättning
och vi välkomnar självklart alla!” 
EMMAS är ett 2-årigt projekt som är finansierat av Postkodstiftelsen.   

Som projektledare för ”EMMAS” så är du med och skapar förutsättningar för barn och unga att
tillgodose sig proffesionell konst och kultur i en fantastisk miljö! Vi söker dig som har ett 
genuint intresse för kultur och en god mängd drivkraft. Det är meriterande om du har vana
eller erfarnhet av att jobba med barn i skolålder. Du jobbar tätt tillsammans med chef, konst-
pedagog, vissa tjänstepersoner samt övriga medarbetare. Hos oss bidrar vi alla till en härlig 
arbetsmiljö! Det är önskvärt att du är relationsskapande, har en hög arbetsmoral, god 
ansvarskänsla över din egen arbetssituation /arbetsplats och du har inga problem med att arbeta
självständigt. Det är ett krav att du har erfarenhet med att leda och genomföra projekt! 

I övrigt är / har du: 
• Du är van att tänka proaktivt, positivt och du är hungrig på nya utmaningar.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska samt kunskap med budgetrelaterat arbete.
• Lösningsorienterad och har viss vana i kommunikation med myndigheter.
• Skapligt insatt i vad det innebär med styrelse –och politiskt arbete.
• Van att jobba mot specifika mål samt en fena på att utrycka dig både skriftligt och i tal.
• Körkort klass B.

Att bifoga: CV — Personligt brev — Referenser 
till:  emmasricklundgarden@gmail.com

Anställningsform Projektanställning t o m. 2024-02-29
Omfattning Deltid, 75 %
Tillträde Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse
Lön Enligt avtal
Antal lediga tjänster 1
Ort Saxnäs i Vilhelmina kommun 
Sista ansökningsdag Genomför intervjuer fortlöpande

Frågor & kontakt Verksamhetschef, Tina 
076-113 73 40


