
 
Norrbottens Kommuner söker en 
Utvecklingsledare med ansvar för Kompetensförsörjning 
 
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor. Länet står 
inför stora utmaningar när det gäller framtida kompetensförsörjning och det välfärdsuppdrag 
kommunerna har. Norrbottens Kommuner har i uppdrag att bidra till ökade förutsättningarna för 
kommunerna att klara sitt uppdrag. Genom att arbeta strukturerat med strategier och innovativa 
lösningar möjliggör vi för kommunerna att på kort och lång sikt säkerställa att kommunerna har den 
kompetens som krävs för sina uppdrag och mål samt att vara konkurrenskraftiga och attraktiva 
kommuner. 

 
Vi söker dig som vill vara med och leda och driva Norrbottens Kommuners arbete inom området.  

Arbetet innebär att du samverkar lokalt, regionalt och nationellt med olika aktörer. Du bidrar med att 
stödja, identifiera och sprida  goda idéer och innovationer inom området för ökad 
kunskapsuppbyggnad. Du följer och omvärldsbevakar det som sker inom området, arbetar med olika 
utredningar och projekt samt samordnar, driver och bygger nätverk på strategisk nivå - mot politik, 
kommunledning och förvaltningar. 

Rollen kräver att du har stor initiativförmåga, är flexibel och snabbt kan ställa om när det behövs. Du 
har lätt att se helheter ur ett strategiskt perspektiv. 

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning. Du har några års erfarenhet från verksamhet 
där du arbetat med strategisk kompetensförsörjning. Du har god kännedom inom arbetsmarknads- 
och utbildningsområdet.  Meriterande är att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd 
organisation.  

 

Som person är du drivande, initiativrik och har en god kommunikationsförmåga samt lätt för att 
samarbeta och möta olika intressenter. Du är positiv och förtroendeingivande som person och drivs 
av utvecklingsinriktat arbete. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Vi  erbjuder dig en modern arbetsplats under ständig utveckling. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Individuell lönesättning. Placeringsort är Norrbottens 
Kommuners kontor i Luleå. Resor förekommer. Möjlighet till distansarbete finns. Vi ser gärna att du 
har körkort för bil. 

För mer information om tjänsten kontakta Avdelningschef Annica Henriksson 070-693 54 85 eller 
Stabschef Lars Sandström 070- 578 38 53. Fackliga ombud: Helena Asklund SACO 070- 693 54 77och 
Ulrika Larsson Vision 070-693 54 69.  

Välkommen att skicka in din ansökan till info@kfbd.se Senast den  4 maj vill vi ha din ansökan.  

 


