
Projektkoordinator till Stiftelsen The Global Village 
 
Stiftelsen The Global Village, som bland annat står bakom Järvaveckan, söker en projektkoordinator. 
Brinner du för samhällsfrågor, demokrati och att minska utanförskapet i Sverige? The Global Village 
är en brobyggare som arbetar för att minska avståndet mellan medborgare, näringsliv, politiker och 
civilsamhället.  
 
Rollen  
Som projektkoordinator arbetar du tillsammans med verksamhetsledaren och Järvaveckans 
projektledare med en rad olika uppgifter inom administration, koordinering av projekt och 
kommunikation. Projektkoordinatorn är en administrativ kraft som medverkar vid planering, 
genomförande och uppföljning av The Global Villages olika aktiviteter.  
 
Som projektkoordinator och administrativt stöd ansvarar du för att arrangera både interna och 
externa mötesplatser, temadagar, seminarium och aktivitet. I detta ingår bland annat att: 
  

• Ta fram inbjudan, boka lokal, beställa mat, ta emot inbjudningar, planera bemanning och 
säkerställa teknik. 

• Projektadministration för alla våra pågående verksamheter. 

• Ta kontakt med och svara på kunders frågor via telefon och e-post.  

• Skriva protokoll vid interna och externa projektmöten och ta fram underlag och 
presentationer. 

• Hålla i uppföljning, utvärdering och dokumentation av slutförda verksamheter.  

• Initiera och driva mindre projekt. 

• Arbeta med verksamhetsplaner och budgetunderlag. 

• Assistera vd med olika uppgifter, inklusive förbereda material till styrelsen. 
 
Krav och önskemål på kompetenser och färdigheter 
För att lyckas i rollen som projektkoordinator ser vi att du är positiv, framåt och trivs i kontakten med 
andra människor. Du är en problemlösare som tar stort ansvar för ditt eget arbete. Du har även 
förmågan att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och är bra på att prioritera och effektiverera 
arbetet.  
 
Som person är du en prestigelös lagspelare med god kommunikativ förmåga. Du tycker om att ta 
ansvar och kan driva ditt eget arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du trivs i en öppen miljö där 
kund och kvalité står i fokus.  
 
Vidare besitter du följande kunskaper/erfarenheter;  
 

• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. 

• Goda kunskaper inom MS Office. 

• Har en eftergymnasial utbildning - där det är meriterande om utbildningen berör 
projektledning/projektkoordinator.  

• Har ett stort samhällsintresse. 

• Det är meriterande om du är van vid enklare grafisk produktion. 

• Du bör vara en god administratör som har tidigare erfarenhet av att koordinera projekt eller 
aktiviteter. Dina tidigare erfarenheter är viktiga men vi kommer även att lägga stor vikt vid 
dina personliga egenskaper för rollen. Du behöver vara noggrann och förstå vikten av 
dokumentation för att hantera samtliga pågående projekt. 

 



Uppdraget förväntas starta i början av december 2019 och pågår till slutet av juni 2020. Urval och 
intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Skicka 
därför in din ansökan redan idag! 
 
* Start:   Enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid 
* Omfattning:   Heltid 
* Anställningsform: Projektanställning (6månader) med möjlighet för förlängning  
* Arbetstider:   Vardagar 08.30-17.00, men varierar vid behov 
* Placering:   Stockholm  
 
Vi förväntar oss många sökande varpå din motivering som du skriver i anslutning till ansökan är 
mycket viktig vid vår bedömning. Där lägger vi stor vikt rörande ditt samhällsintresse och varför du 
vill jobba Stiftelsen The Global Village. Skicka din ansökan till info@theglobalvillage.se  
 
Om organisationen 
Stiftelsen The Global Village är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att 
stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i 
socioekonomiskt utsatta områden, samt att skapa en lösningsorienterad diskussion om förbättrad 
integration. Vi tror att lösningarna på dagens och framtidens stora utmaningar kräver en samtidig 
delaktighet från samhällets grundläggande beståndsdelar. Därför eftersträvar vi tvärsektoriella 
samarbeten med offentlig sektor, näringsliv och medborgare. All vår verksamhet utgår från 
drivkraften att bidra till att skapa en socialt hållbar samhällsutveckling i Sverige. Vi strävar efter att 
öka inkluderingen i alla delar av samhället genom att knyta samman makt och utanförskap, innerstad 
och ytterstad, centrum och periferi. Vi fokuserar därför på att främja öppenhet och att bygga 
konstruktiva dialoger samhällsaktörer emellan. 
 
 

mailto:info@theglobalvillage.se

