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Kanslichef till Bildningsförbundet Östergötland 
  
Brinner du för samhälls- och folkbildningsfrågor och är en driven nätverkare? Söker du en tjänst med 
stora möjligheter att påverka folkbildningsrörelsens framtid? Här blir du en strategiskt viktig del av 
folkbildningens samlade röst i Östergötland. Känner du dig redo att anta denna utmaning? Sök då 
tjänsten som kanslichef för Bildningsförbundet Östergötland! 
  
Bildningsförbundet Östergötland är en intresseorganisation för Östergötlands folkhögskolor och 
studieförbund. Medlemmar är sex folkhögskolor samt tio studieförbunds regionala organisationer. 
Tillsammans har studieförbunden och folkhögskolorna verksamhet i länets alla tretton kommuner 
Vi söker nu en ny kanslichef som kan representera folkbildningen i Östergötland och bidra till att 
främja utvecklingen av folkbildningsrörelsen i regionen. 
 
Här kan du läsa mer om vårt arbete. www.bildningsforbundet.se  www.folkbildarforum.se  
  
Arbetsuppgifter: 
Som Kanslichef erbjuds du en bred tjänst med stort ansvar för folkbildningsrörelsen i Östergötland. 
Du kommer att självständigt leda och planera dina insatser med stöd av styrelsen och våra interna 
samverkansorgan för studieförbund och folkhögskola. Tjänsten kräver mångsidighet och du har stora 
möjligheter att påverka arbetets upplägg och komma med idéer och initiativ. Dina mest prioriterade 
arbetsuppgifter kommer att vara: 
  
* Representera Bildningsförbundet och dess medlemsorganisationer i olika sammanhang. 
* Strategiskt arbete, omvärldsbevakning samt opinionsbildning rörande folkbildning. 
* Kommunikation - att via en rad olika forum föra en dialog och sprida kunskap kring folkbildningen 
och för folkbildningen viktiga samhällsfrågor. 
* Fortbildning för aktiva inom länets folkbildningsorganisationer, bland annat genom konferenser, 
föreläsningar och nätverksträffar. 
* Kontakter med region, kommuner och andra myndigheter. För studieförbunden har kansliet ett 
särskilt ansvar för att på ett samlat sätt redovisa verksamheten till region och kommuner. 
 
Som kanslichef är du förnärvarande den ende fast anställde på Bildningsförbundet Östergötland, men 
anlitar regelbundet ett antal frilansmedarbetare. Du har budgetansvar utifrån beviljade ramar. 
 
 I rollen som kanslichef rapporterar du direkt till förbundets styrelse. 
  
  
Kvalifikationer 
Vi söker dig som vill och kan vara folkbildningens samlade kraft i Östergötland. Du trivs i en roll med 
stora ansvarsområden och önskar axla ansvaret att även fortsättningsvis lyfta folkbildningens frågor på 
agendan i regionen. 
  
Som person trivs du med att arbeta självständigt och att själv organisera och strukturera ditt arbete och 
tillvägagångssätt. Du gillar att ha många bollar i luften och att ha ett varierande arbete. Vidare har du 
erfarenhet att röra dig i olika sociala miljöer och ha många olika kontaktytor. Du trivs, och drivs av, att 
vistas i olika miljöer och inspireras av att föra dialog med både sympatisörer och kritiker. 
 
Det är en fördel om du har 
  
* en, för rollen relevant, eftergymnasial utbildning 

http://www.bildningsforbundet.se/
http://www.folkbildarforum.se/
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* en bakgrund inom folkbildning och civilsamhälle 
 
* ett stort nätverk inom länets folkbildnings- och kulturliv samt vuxenutbildning 
 
* god kännedom om och nyfikenhet på debatt och forskning om för folkbildningen viktiga frågor 
 
* tidigare erfarenhet av en samordnande roll  
  
* goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, god stilistisk förmåga 
  
* Innehar körkort klass B samt tillgång till bil 
  
  
* Lön: Enligt överenskommelse 
* Placering: Linköping 
* Tillträde: augusti 2020 
 
  
Ansökan om tjänsten skickas brevledes eller per e-post till ordföranden för Bildningsförbundet 
Östergötlands styrelse: 
Karin Nyström 
Vadstena Folkhögskola  
Lasarettsgatan 9 
Gamla vattentornet 
592 30 Vadstena 
rektor@vadstena.fhsk.se  
 
Senast den 9 mars vill vi ha din ansökan. 
 
  
När du skickar in din ansökan till Bildningsförbundet Östergötland godkänner och samtycker du till vi 
behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. 
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