
 
 
RSMH söker en projektledare. 
  
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, är en brukarorganisation för 
människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Genom att erbjuda kamratstöd, öka 
kunskapen om psykisk ohälsa, driva utvecklingsarbeten och intressepolitik vill vi 
motverka utanförskap och diskriminering.  RSMH är religiöst och partipolitisk obundna.  
 
RSMHs förbundskansli söker nu en projektledare till vår verksamhet, för att driva ett 

utvecklingsprojekt som ska skapa förutsättningar i yrkeslivet för människor med psykisk 

ohälsa. I projektet kommer vi att samla kunskap om faktorer och strategier som möjliggör 

arbete trots psykiska funktionsnedsättningar och sedan utveckla kunskapsstöd i form av en 

utbildning och webb-stöd för att sprida den kunskapen.  

 

ARBETSUPPGIFTER   

Som projektledare är du ansvarig för att projektets mål och syfte uppfylls. Du har ansvar både 

för genomförande, ekonomisk redovisning och rapportering till kanslichef och även till 

förbundsstyrelse. Du kommer att ha arbetsledaransvar för ett litet team och huvudansvar för 

att samverkan med nyckelaktörer till projektet och RSMH. 

 

KVALIFIKATIONER  

Vi söker en person som delar våra värderingar och som känner sig nyfiken och utmanad av 

det arbete vi bedriver. Du är en ordningsam och strukturerad person som är bra på att arbeta 

mot uppsatta mål och har hög egen drivkraft. Du har en god kommunikativ förmåga och har 

lätt att skapa och underhålla goda relationer till både kollegor samt till personer och 

organisationer som RSMH samverkar med.  

 

Du bör ha erfarenhet av arbetsledning och dokumenterad erfarenhet av projektledning. 

Erfarenhet av att ta fram pedagogiskt material för vuxna är ett krav. Du skall ha 

utredningserfarenhet och ha en god svenska, talad och skriven eftersom arbetet innehåller en 

del rapportskrivning. Vi ser tjänsten som tydlig men ändå komplex, därför lägger stor vikt på 

personlig lämplighet. 

 

ÖVRIGT 

Tjänsten är tidsbegränsad 30 månader med möjlighet till förlängning. 

Tjänsten är på heltid, 40 timmar 

Tjänsten är placerad på RSMHs förbundskansli i Hägersten Stockholm 

B-körkort  

 

KONTAKT 

Frågor om tjänsten ställs till Beatrice Ikonen 070-662 27 58 

Maila din ansökan till bea@projektfinans.nu senast den 26/2  

mailto:bea@projektfinans.nu

