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Projektassistent med erfarenhet av 
föreningsutveckling till Huvudvärksförbundet  
 
För ett tre månaders distansuppdrag på deltid, 25%, söker vi dig som: 
 
Vill vara med att undersöka våra föreningars behov och arbeta fram ett förslag på en modell för ett 
utvecklat och hållbart föreningsstöd.  
 
Huvudvärksförbundet söker en projektassistent med engagemang och drivkraft. Du ska kunna arbeta 
självständigt, vara en utåtriktad och relationsbyggande person. Vi tror att erfarenhet av strategiskt 
arbete kommer vara till din fördel eftersom du kommer samordna många intressen. Arbetet kommer 
ske på distans med möjlighet till flexibel arbetstid.  
 
 
I uppdraget ingår bland annat att: 
  

• Undersöka och kartlägga vilka svårigheter och behov Huvudvärksförbundets befintliga 
föreningar har. 
 

• Undersöka och kartlägga ekonomiska bidragsmöjligheter i regioner/kommuner. 
 

• Undersöka möjligheter att stödja föreningarnas administration och ta fram förslag på modell 
för föreningsstöd. 
 

• Undersöka möjligheter att starta fler föreningar utifrån modellen. 
 
 
Formella krav: 

• Utbildning på lägst gymnasienivå. 
 

• Erfarenhet av föreningsutveckling. 
 

• God datavana och erfarenhet av att arbeta molnbaserat. 
 

• Erfarenhet av Microsoft Office och digitala mötesplattformar. 
 

• Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. 

 
Meriterande erfarenhet: 

• Erfarenhet av eller kunskap om föreningslivet och dess demokratiska processer. 
 

• Erfarenhet av ideellt arbete i olika positioner.  
 

• Erfarenhet av arbete med sociala medier och digitala undersökningsformulär. 
 

• Erfarenhet av Trello. 
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Ansökan och frågor: 
Ansökan, personligt brev och löneanspråk skickas till jobb@huvudvarksforbundet.se 
 
Frågor besvaras av kanslichef/projektledare Helena Elliott,  
Mobil: 0700-919 313  
e-post: helena.elliott@huvudvarksforbundet.se 
 
Anställningens omfattning:  
25%, visstid i 3 månader. 
 
Tillträde:  
1 oktober 2020. 
 
Lön:  
Individuell lönesättning. 
 
Sista ansökningsdag:   
28 augusti 2020. 
 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

 
Huvudvärksförbundet är en medlemsburen ideell organisation som tillsammans med våra föreningar verkar för att personer 
med olika former av huvudvärk ska kunna få bästa tänkbara livskvalitet. Läs mer om oss på 
www.huvudvarksforbundet.se. 


