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NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne söker en 

Regional processledare och verksamhetsutvecklare  

Vill du arbeta med integration, delaktighet och hälsa där du gör verklig skillnad både på individ- 

och systemnivå? Vi söker nu en kreativ person med goda ledaregenskaper som vill delta i vårt 

sverigeunika arbete i partnerskap mellan idéburen sektor och offentlig sektor.  

Anställningsform: Tillsvidare 

Placering: På vårt kansli i centrala Malmö 

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse   

Omfattning: Heltid 

Ansökan: Senast 24:e februari 

 
Om tjänsten 

Uppdraget är att inom ramen för Partnerskap Skåne (PS) processleda verksamheten Tidiga insatser 

för asylsökande (TIA) och Nätverk - Aktivitet - Delaktighet (NAD). Verksamheten syftar till att stärka 

asylsökande och nyanlända flyktingars introduktion och etablering i Sverige genom strukturell 

samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 

Arbetsförmedlingen är centrala partners och finansiärer. 

Verksamheten har utvecklats och drivs inom ramen för PS. Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med 

övriga berörda myndigheter, akademin och civilsamhället byggt upp plattformen sedan 2010 i syfte 

att verka för ett hälsofrämjande och inkluderande mottagande. Inom PS finns tre nära 

sammankopplade verksamhetsområden: Samhälls- och Hälsokommunikatörer (SHK), Stödplattform 

för Migration och Hälsa (MILSA) samt TIA&NAD. I TIA&NAD finns det sex delregionala samordnare 

placerade på olika idéburna organisationer samt denna tjänst - som regional processledare, placerad 

på NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne.  

Om arbetsplatsen 

NÄTVERKET är en ideell förening och intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. 

Verksamhetens kansli är placerat i Malmö och arbetar, på uppdrag av styrelse och drygt 50 

medlemsorganisationer, för bättre förutsättningar för den idéburna sektorn i Skåne. Genom de två 

samverkansplattformarna Överenskommelse Skåne och Partnerskap Skåne bidrar vi i arbetet för ett 

hållbart Skåne.  

Arbetsuppgifter 

Den regionala processledaren är drivande i utvecklingsarbetet av TIA&NAD-samordningen och har 

löpande kontakt med delregionala samordnare och samverkanspartners. I tjänsten ingår också 

verksamhetsutveckling på NÄTVERKET.  Centrala arbetsuppgifter är:  

- Arbetsledning TIA&NAD  

o Planera, leda och dokumentera regionala samordnarmöten, tillsammans med TIA-

ansvarig på Länsstyrelsen 

o Tillsammans med varje delregional samordnare planera och följa verksamheten  

o Bistå i operativ ledning och vid behov vara problemlösare i kontakten mellan 

samordnare, myndigheter och andra intressenter.   



 
 

- Verksamhetsutveckling på NÄTVERKET 

o Tillsammans med övriga kansli företräda organisationen i externa sammanhang 

o Delta i verksamhetsplanering och utvecklingsarbete för NÄTVERKET 

o Delta i arbetsgrupper, regionala samverkansforum, processer, som representant för 

civilsamhället i Skåne 

- Kontakt med styrgrupp, finansiärer och partners 

o Delta i utvecklingsarbete inom PS med verksamhetsansvarig på Länsstyrelsen och 

övriga projektledare i PS   

o Ansvar för verksamhetsplan, rapporter, måluppfyllelse och budget  

o Tillsammans med Nätverkets verksamhetschef säkra finansiering för verksamheten 

- Metodutveckling och kunskap 

o Omvärldsbevaka, initiera utvecklingsprocesser och driva innovation 

o Utveckla och kvalitetssäkra material och metoder  

o Representera TIA&NAD i regionala, nationella och i vissa fall internationella 

sammanhang 

Kvalifikationer 

- Akademisk utbildning inom samhällsvetenskapliga ämnen (eller motsvarande) 

- Erfarenhet av att arbeta med komplexa styrningssystem och tvärsektoriell samverkan 

- Kompetens och engagemang kopplat till asyl-, migrations- och integrationsfrågor. 

- Intresse för och kunskap om civilsamhällets organisationer 

För att trivas i tjänsten behöver processledaren vara lyhörd, nyfiken och lösningsorienterad. Du 

behöver också vara trygg i att leda processer med personal från olika organisationer. Tjänsten 

innebär socialt relationsbyggande med många externa kontakter. Vårt arbetssätt är medskapande 

och utan tydliga hierarkier, vilket kräver dialog och prestigelöshet. Tjänsten kräver god kunskap i 

svenska och engelska och en förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift. 

Vi söker någon med stort målgruppsfokus, som delar NÄTVERKETS och PS vision om att 

sektoröverskridande samverkan och partnerskap kan förbättra situationen för asylsökande och 

nyanlända flyktingar.  

 
Ansökan 
Skicka in din ansökan, bestående av personligt brev samt CV, via mejl till mattias@natverket.org  
 
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att NÄTVERKET lagrar dina personuppgifter under 
rekryteringsprocessen. När rekryteringen är avslutad kommer alla sökande att få besked och 
ansökningshandlingar kommer samtidigt att raderas. 
 
Kontaktuppgifter och information:  
Mattias Larsson 
Verksamhetschef  
Telefon: 0705-81 73 00 
E-post: mattias@natverket.org 
www.natverket.org 
www.partnerskapskane.se  
www.overenskommelsenskane.se  
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