Projektledare
“Hur bobara är vi?” är ett Leader-finansierat projekt som startar i maj 2022, om vi får
finansiering. Projektet skall ta fram ett cirkeldiagram för varje skärgårdskommun för att
visa hur bobara de är. Detta projekt göras för att den åländska skärgården avfolkas sakta.
År 1980 bodde här 2.542 personer, år 2000 2.348 och år 2019 2.057. Varför vill allt färre
människor bo i skärgården? Vad är det som gör att den inte är bobar? Om vi visste svaret
skulle vi göra något åt det.
Vi söker en projektledare för tiden 1.5.2022-31.3.2023. Tjänsten passar dig som har god
social kompetens och vill göra det lilla extra för vår skärgård. Vi ser gärna att du
självständig, flexibel och positiv samt har ett intresse för samhällsfrågor. Tidigare kunskap
om Bobarhet är en merit. Vi söker en noggrann person som kan hålla många bollar i luften
och är bra kommunikatör som självständigt driver projektet vidare tillsammans med
skärgårdskommunerna. Du bör behärska både svenska och engelska i tal och skrift. Finska
är meriterande.
Låter detta intressant? Ansök före 24 april, men gärna innan de, vi intervjuar omgående.
Metoden bobarhet är ett sätt att med lokal kunskap ta reda på hur ett ö-samhälle kan bli
mer bobart. Metoden utvecklades i ett EU-projekt på Kökar år 2020 och ska nu användas av
finska öar i 12 Leader-områden. Man mäter hur bra eller dålig man är i 45 indikatorer
indelade i sju områden. Projektet organiserar en kurs där aktiva medborgare lär sig
metoden. Det är Åbo Akademi som håller i kursen, område för område, både samlat och på
distans, med stöd när det behövs. Här kan du läsa mera om metoden;
https://www.kokar.ax/bobarhet
Tjänsten börjar 1.5.2022, om vi får finansiering. Arbetstiden är 40%, 4 månaders prövotid
tillämpas. Arbetet kan utföras på distans. Skicka in en fritt formulerad ansökan samt CV till
agneta.wackstrom@skargarden.ax.

