
Projektledare till förprojekt: Människor med funktionsnedsättning med 
samisk bakgrund 
 
Nordens Välfärdscenter, NVC, har fått i uppgift att genomföra ett förprojekt om människor 
med funktionsnedsättning med samisk bakgrund. Projektet är initierat och finansierat av 
Barn-, ungdoms- och familjedirektoratet i Norge.  
 
Det finns generellt mycket liten kunskap om funktionsnedsättning hos människor med 
samisk bakgrund. Förprojektet ska bana väg för ett forskningsprojekt som ska tillhandahålla 
denna kunskap. Projektet tar sikte på att omfatta den samiska befolkningen i framför allt 
Norge, Sverige, Finland och Ryssland. 
 
Förprojektet löper från den 1 augusti 2013 till den 31 december 2013. 
 
Vi söker nu en projektledare som får i uppdrag att: 

• genomföra en kunskapsuppsummering, inklusive en beskrivning av vad som finns av 
forskning och litteratur på detta område. 

• utarbeta en projektbeskrivning för ett forskningsprojekt om människor med 
funktionsnedsättning med samisk bakgrund. 

• utarbeta en ekonomisk ram för forskningsprojektet och förslag till externa 
finansieringsmöjligheter. 

• arrangera seminarier, tillsammans med de nordiska sametingen samt ryska 
representanter, med syfte att få inspel till huvudprojektet. 

• hitta samarbetspartners, förankra projektet politiskt och kulturellt. 
• utarbeta förslag till hur forskningsprojektet kan följas upp i varje land. 

 
Arbetet ska genomföras i ett tätt samarbete med representanter för den samiska 
befolkningen, den norska uppdragsgivaren och NVC. 
 
Projektledaren rapporterar till Nordens Välfärdscenters direktör. 
 
Vem söker vi? 
Vi söker en initiativrik, utåtriktad och drivande person. Det är viktigt med erfarenhet av 
samiska frågor samt av den samiska befolkningens organisering och kultur. Därutöver krävs 
erfarenhet av projektledning och budgetansvar. Vi utgår från att du har en högre akademisk 
examen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tvärsektoriellt och nordiskt samarbete på 
området. Du ska vara inställd på att kommunicera på de skandinaviska språken och ha god 
samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. 
 
Arbetsplats 
Projektledartjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsten förutsätter resor i Norden. 
 
Tillträde/arbetstid 
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Heltid, men deltid (80 %) kan diskuteras. 
 
Lön efter avtal. Vid anställning av en person från ett annat nordiskt land gäller Nordiska 
ministerrådets regler om flyttningsbidrag och utlandstillägg. 



 
Arbetsvillkoren följer i övrigt de villkor som gäller för statsanställda i Sverige. 
 
Är du intresserad?  
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 24.6.2013 Skicka en CV samt personligt brev till 
cecilia.tillberg@nordicwelfare.org.  
 
Frågor om tjänsten besvaras av ställföreträdande direktör Marianne Smedegaard på telefon +46-
703071320 eller på mail till marianne.smedegaard@nordicwelfare.org.  
 
Nordens Välfärdscenter, NVC, är en nordisk institution under Nordiska ministerrådet. NVCs uppgift är 
att genom utbildning, information, främjande av forskning, utvecklingsarbete, nätverksbyggande och 
internationellt samarbete förbättra kvaliteten på det välfärdspolitiska området i Norden.  
 
NVC har huvudkontor i Stockholm och dotterinstitutioner i Danmark och Finland. Sammanlagt är 26 
personer anställda i de tre länderna. 
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