
Projektledare - Maritim utveckling i Bohuslän
Kommunstyrelsens verksamheter 

Lysekil har ett naturskönt läge vid Gullmarsfjorden på västkusten. Kommunen med ca 15 000 invånare,
har ett väl utvecklat näringsliv, god kommunal service samt fantastiska rekreationsmöjligheter.Vi kan
erbjuda stimulerande arbetsuppgifter i en spännande miljö som präglas av framtidstro."Lysekils kommun
skall vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar varandra till
nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro.”

Beskrivning

Tillväxt Norra Bohuslän (Samverkansorgan för Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner) ska
under 3 år driva projektet Maritim utveckling i Bohuslän (MUB). MUB är ett samverkansprojekt mellan
Tillväxt Norra Bohuslän, Göteborgs Universitet, Svenskt Marintekniskt Forum och det Maritima klustret
i Västra Götaland. Projektet syftar till att ge förutsättningar för mindre företag i de maritima näringarna i
Bohuslän att utvecklas. Projektet är finansierat av Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Tillväxt Norra Bohuslän.

Vision Maritim utveckling i Bohuslän:

Bohuslän har en världsunik marin miljö med en mycket stark attraktivitet som lockar företag och
besökande från hela världen. Här utvecklas ett hållbart näringsliv kring maritima innovationer med
nationell och internationell konkurrenskraft.

Övergripande Projektmål

• Att stärka SME-företagens professionalitet, hållbarhet och innovationskraft genom att ge tydliga
förutsättningar och nya verktyg.
• Att innovationsarenan ska bidra till nytänkande runt partnerskap och affärs- produktutveckling samt
att en framtida form tas fram.
• Att skapa mötesplatser där företag, forskare och offentliga organisationer kan mötas för att inspirera
och inspireras till maritimt utvecklingsarbete som ger ny kunskap, stärker företagens konkurrenskraft
samt  ökar viljan att utvecklas och bidrar till hållbar tillväxt i Bohuslän.

Arbetsuppgifter

Projektledaren leder och samordnar projektet över 3 år i nära samarbete med en ledningsgrupp bestående
av näringslivs- och besöksutvecklare i de fyra kommunerna. Projektet består av ett antal delaktiviteter: 

Maritima upplevelser, Marina livsmedel, Hamnar och skärgårdstransporter samt Innovationsarena med
affärs och produktutveckling. Respektive delaktivitet kommer ha separata aktivitetsledare och
projektledarens uppdrag är att korrdinera arbetsinsatserna och övergripande bära och leda projektet
framåt. Projektet har en tydlig koppling till Göteborgs universitet med bland annat följeforskning och
utveckling av innovationsarenan.

Projektledaren ansvarar för projektet och den ekonomiska styrningen samt projektredovisning. Till hjälp
finns det en redovisningsekonom och kommunikatör. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är van att leda komplexa projekt med ett intresse för företags- och branschutveckling



inom marint näringsliv och turism. Du behöver kunna bära och skapa strukturer som håller över tid.

• God erfarenhet av tidigare projektledning
• Strukturerat arbetssätt
• Social och utåtriktad
• Initiativrik

Vi värdesätter

• Entusiasm, vilja, engagemang
• Resultat och processfokus
• Erfarenhet av EUprojekt eller annan offentlig finansiär
• Intresse för samhällsutveckling
• God kommunikativ förmåga

Villkor
Tidsbegränsad projektanställning i max 3 år. Heltid, 100%
Tjänsten kräver B-körkort

Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.Till
bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt
direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
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