
 
 

Projektledare 
RUM - Riksförbundet Unga Musikanter är en organisation för alla barn och unga som spelar ett 
instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland våra 35 000 medlemmar och 400 
lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter. 
 
RUM driver tillsammans med ytterligare tre organisationer utvecklingsprojektet Nexus som syftar till 
att finna arenor och samverkan där barn och unga kan utvecklas i sitt kulturutövande. Projektledaren 
utvecklar projektet och driver det framåt, genomför aktiviteter tillsammans med projektgruppen, 
ansvarar för uppföljning och rapportering samt skapar och upprätthåller nätverk viktiga för 
projektets genomförande.  Det innebär ett stort egenansvar samt många bollar i luften. Du som 
söker behöver därför vara lösningsorienterad, noggrann, strukturerad och stresstålig. Du behöver ha 
god förmåga att kunna arbeta självständigt likväl som i team med andra, samt har förmåga att 
prioritera och hantera flera olika uppgifter samtidigt. Du kommer även att ansvara för operativ 
verksamhet på lokal nivå och behöver tycka att det är skoj att samverka och inspirera och möta barn 
och unga. Vi söker dig som har ett engagemang för ungas självständiga organisering och som är 
bekväm i ansvarspositioner. 
 

Grundläggande kompetens och personliga egenskaper 
• Postgymnasial utbildning 
• Dokumenterad erfarenhet av ideellt ledarskap eller av arbete i en värdebaserad 

civilsamhällesorganisation 
• Erfarenhet av att leda projekt 
• Erfarenhet av uppföljning och utvärdering av projekt 
• Erfarenhet av ideell sektor 
• God kommunikativ förmåga 
• God vana av att uttrycka sig i tal och skrift på svenska 
• Bekväm i olika sociala sammanhang och har lätt för att knyta nya kontakter 

 

Meriterande 
• Grundläggande kompetens i normkritik och normkritisk pedagogik 
• Van att jobba målstyrt och med en stark vilja att leverera resultat 
• Erfarenhet av att rapportera stora projekt till Allmänna arvsfonden samt andra givare 
• Vana i att arbeta i Officeprogram samt ha lätt för att lära sig nya verksamhetssystem 
• Tidigare anställd för en ideell organisation 

 

Om rekryteringsprocessen 
För att söka jobbet som projektledare hos RUM ska du fylla i formuläret, se denna länk.  
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan alla ansökningar ska gå genom formuläret. Vi kommer att 
anonymisera ansökningarna i den första delen av processen. Detta gör vi för att RUM aktivt jobbar 
för att rekrytera på ett icke-diskriminerande och kompetensbaserat sätt. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sotb5nfIoEieyyZl2dEAXKZpB1Hf9FdIrCE6M2mJfZBUMjhJNDUzQlUyRzFEUU1JM08wV1lOTkNGQy4u


 
 

Rekryteringsprocessen kommer att ske i flera steg. 
• Det första steget i processen består av att fylla i frågeformuläret nedan kopplade till jobbet 

inklusive två uppgifter utifrån fallbeskrivning. Deadline för detta är 7 juli 2019, men urval kan 
komma att ske löpande. Skicka därför in din ansökan så snart du kan. 

• Går du vidare vill vi att du inkommer med CV senast 24 timmar före inbokad intervjutid. 
Utvalda kommer att kallas till intervju under vecka 29. Det kommer att vara möjligt att göra 
intervjun via Skype. 

• Besked om du har fått jobbet eller ej kommer att ges senast den 1 september. 
 
RUM har kontor på Skeppsholmen i en korridor med flera andra kulturorganisationer och lokalerna 
är tillgänglighetsanpassade. 
Omfattning: 50 procent 
Anställningsform: Projektanställning tom 31 augusti 2021 
Tillträde:  Efter överenskommelse, men gärna så snart som möjligt 
Arbetsort: Stockholm 
Arbetstider: Flexibla arbetstider framför allt förlagd dagtid, men arbete på kvällar och helger kommer 
att förekomma, likaså resor i landet 
Lön: Månadslön, kollektivavtal finns 
För frågor om tjänsten: maria.falk@rum.se  
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