FU söker omgående en engagerad, säljande och utåtriktad
projektledare.
FU är en ideell förening som företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och kompetensfrågor och
finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

FU:s kansli är ett litet kansli med tre anställda. Våra värderingar bygger på engagemang, respekt och
nyfikenhet. Vi har ett mycket nära samarbete med varandra och letar alltid efter bättre
gemensamma lösningar och synergier samtidigt som vi jobbar självständigt i våra arbetsuppgifter.
Kontoret finns mitt i city.
Vi söker nu en projektledare som ska utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv
om yrkesutbildning.
Projektet som finansieras av Skolverket ska stärka samarbete mellan relevanta fastighetsföretag och
utbildningar inom fastighet på gymnasieskola och inom vuxenutbildning. I projektet ska det byggas
upp en arbetsmodell för hur elever/föräldrar på VVS- och Fastighetsprogrammet i åk 1 och SYV får
möta branschföreträdare inför valet av inriktning inför åk 2. Projektet ska också bygga en modell för
hur yrkeslärare inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen i regionen och yrkesverksamma inom
fastighet bygger relation och erfarenhetsutbyte. Syftet är att stärka undervisningen och samverkan
kring det arbetsplatsförlagda lärandet. Tjänsten innebär cirka 20 resor, ibland med övernattning,
under året.
Arbetsuppgifter
•
•
•
•

Planera, organisera och informera gymnasieskolor med fastighetsinriktning om projektet
samt marknadsföra fastighetsbranschen i diverse sammanhang.
Planera och genomföra träffar och arrangemang på gymnasieskolor runt om i landet där
elever, föräldrar och branschrepresentanter inom fastighet möts.
Budgetansvar för projektet och rapportering till styrgrupp.
Sammanställa slutrapport om projektet till styrgrupp och Skolverket.

Kompetensprofil:
•
•
•

Erfarenhet av projektledning, gärna inom arbetsmarknads- eller
kompetensförsörjningsområdet.
Akademisk eller yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande.
Erfarenhet från fastighetsbranschen eller gymnasieskolan är meriterande.

Personliga egenskaper:
•

God kommunikativ förmåga, självständig, engagerad, säljande, utåtriktad, strukturerad, en
nätverksbyggare och en ”doer”.

Omfattning
Detta är en heltidstjänst som är en tidsbegränsad anställning till 31 dec 2017 med möjlighet till
förlängning om ytterligare medel beviljas under hösten.
Beräknat tillträde: så snart som möjligt.
Läs mer om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd på www.fastun.se, och följ oss på Twitter
@Fastun2012, Facebook och MyNewsdesk. Vid frågor kontakta Carina Lundström 08-564 80 653.
Ansökan och CV skickas till info@fastun.se senast den 31 mars 2017. Ange Projektledare i ansökan.

