
 

Vi arbetar för två av Sveriges främsta resurser – skogen och ungdomen. 

Vill du vara med oss? 

 

Förbundet  Skog och Ungdom söker Verksamhetsutvecklare. 

Har du ett intresse för skog, natur och friluftsliv? Vill du vara med och se till att fler barn och unga 

kommer ut naturen? Då är det dig vi söker. 

Förbundet Skog och Ungdom är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden ungdomsorganisation 

som arbetar för att väcka intresse och öka kunskapen om skogens alla värden - sociala, kulturella, 

historiska och ekonomiska. Detta gör vi bl a genom att arrangera skogsdagar för våra medlemmar 

och avdelningar samt via projekt med samma syfte. Föreningsdemokrati är en viktig del av 

verksamheten, därför ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att delta i eller driva 

föreningsverksamhet. 

Skog och Ungdom anordnar också årligen tävlingen SM i skog. 

Ditt jobb som verksamhetsutvecklare består av att driva det dagliga arbetet inom distrikten Sörmland 

och Stockholm. Detta innefattar att självständigt arrangera aktiviteter ute, vilket du bör trivas med. 

Det är också din uppgift att hitta och få igång nya avdelningar, där det krävs att du är strukturerad 

och bra på att möta nya människor. Du kommer också vara projektledare för det pågående projektet 

”Skogskompisar i bostadsområden” där du är med och introducerar mindre vana personer till frilufts- 

och skogsliv. 

Skog och Ungdom är en organisation där dina idéer och tankar får plats. Det finns alltid utrymme att 

tänka nytt och se vilka projekt vi ska driva framöver. På så sätt är vi en stor liten organisation där alla 

får komma till tals och det är nära till besluten. 

Du planerar och genomför ditt arbete självständigt. Då vi jobbar med ideella personer och 

fritidsverksamhet behöver viss arbetstid läggas på  kvällar och helger. 

Önskvärd kompetens och egenskaper hos dig som söker är: 

 Utåtriktad, ha förmåga att knyta kontakter och utveckla samarbete med andra, både internt 

och externt inom organisationer och myndigheter 

 God organisationsförmåga med självständigt arbete som ger resultat 

 Intresse för skog, natur och friluftsliv 

 Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar 

 Erfarenhet från föreningslivet 

 Relevant pedagogiskt/social- och friluftsledarutbildning är meriterande. 



Tjänsten omfattar heltid. 

Lön efter överenskommelse. Kollektivavtal med Unionen finns.  

Tillträde enligt överenskommelse. 

För projektarbete sker introduktion av nuvarande projektledare (som går i pension) då vi nu går in i 

år 2 av projekt ”Skogskompisar i bostadsområden”. 

Vår verksamhet finansieras främst genom bidrag från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor) samt genom projektstöd. 

Förbundskansliet finns i Katrineholm. 

Förbundets högsta beslutande organ är Förbundsstämman som hålls 1 gång per år.  

Svar önskas via e-post senast 2023-04-04 till forbundet@skogochungdom.se eller brevledes till 

Förbundet Skog och Ungdom, Stora Malmsvägen 7, 641 50 Katrineholm. 

Ansökningar behandlas löpande och svar sänds efter tjänstens tillsättande. 

Läs gärna mer på vår hemsida: www.skogochungdom.se. 

Kontaktpersoner: 

Förbundssekreterare Lena Ström: 072-853 23 62, lena.strom@skogochungdom.se 

 

Välkommen med din ansökan! 
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