
Aktivut söker projektledare med friluftsliv i hjärtat 

 

Om tjänsten 
Vi söker person som vill satsa långsiktigt och växa med vårt företag. Du skall ansvara för 
friluftsevent som helhet och leda processen från planering till genomförande och efterarbete. 
Även vara delaktig i samarbeten kring alla våra projekt i olika roller och i vissa fall 
representera företag och jobba med utveckling av nya produkter. Du kommer att jobba med 
att producera event strategiskt men även operativt på kort och lång sikt. Du kommer att ha 
tät kontakt med våra uppdragsgivare, funktionärer och underleverantörer. 
 
I första hand utgår tjänsten från Östersund med omnejd, men vi jobbar över hela 
Skandinavien och ibland även Europa och övriga världen.  
Den vi söker är en driven och flexibel projektledare med skinn på näsan. Från vårt kontor 
kommer du att producera friluftsevenemang över hela Skandinavien och även guida på olika 
friluftsaktiviteter och event. Du kommer att jobba självständigt i ett litet team till vardags som 
emellanåt växer till en större styrka. Vi strävar efter ett bra samarbete inom teamet vad gäller 
flera av våra arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
 
Tjänsten kommer att landa på ca 50% av en heltid på årsbasis till att börja med. Vilket 
betyder att det blir mindre jobb delar av året och mer jobb under andra perioder. En viss 
frihet att planera ditt arbete finns alltså. Vi har kontor på Frösön, resor kan du räkna med. 
 

Din kompetens 
Vi söker dig som är van att leda projekt och producera event. Du behöver vara noggrann och 
strukturerad och dessutom både kreativ och en ”doer”. Vi söker dig med bred social förmåga 
som kan jobba självständigt men även fungar utmärkt som en lagspelare. Du har erfarenhet 
av de vanligaste programvarorna i Officepaketet och gärna visst arbete med webb, text och 
sociala medier. 
Meriterande är också att du är utbildad enligt fjälledarnormen pratar och skriver engelska 
mycket bra och gärna ytterligare ett språk samt att du har ett intresse för friluftsliv då det är 
kärnan i vår verksamhet. Andra saker som är bra att ha med sig är viss ekonomikunskap, 
ledarskap och guideerfarenhet. 
 

Sök 
Om detta passar in på dig, skicka din ansökan senast den 20 augusti till info@aktivut.se. För 
frågor kan du kontakta Sofie Jugård Löfgren, VD och delägare i Aktivut, 070-2268100. 
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