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Haluakko tehhä työtä meänkielen ja meän kylttyyrin puolesta? Haema 
prujektijohtajaa liithoon. 

Vill du arbeta för meänkieli och vår kultur? Vi söker en projektledare 
till förbundet. 
 
Vi söker dig som är proaktiv, meänkielitalande och som tycker om att jobba både självständigt och i team. 

 
Beskrivning av verksamheten och projektet 
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, är ett språkrör för en ursprunglig 
inhemsk minoritet. Förbundet arbetar med språk, kultur och samhällsfrågor och är regeringens 
remissinstans.  Läs mer på www.str-t.com eller www.facebook.com/Tornionlaaksolaiset  
 
STR-T har beviljats projektmedel för projektet Rajaton Gränslös inom ramen för leadermetoden, 
finansiärer är landsbygdsprogrammet 2014-2020 samt Tornedalen 2020. Projektperioden sträcker sig 
fram till 31/12 2020. Målet med projektet är: 

• ett nätverk för meänkieli och dess kultur med fokus på kunskapsöverföring mellan generationer 

• ett nätverk för företag där meänkieli synliggörs i verksamheten 

• fyra tematiska studiecirklar/workshops där minst två av meänkielis varieteter används 

• 48 skyltar/textiltryck på meänkieli för butiker, organisationer och föreningar 

• stärka det individuella lärandet genom kunskapsöverföring mellan generationer i samband med 

genomförandet av fyra tematiska studiecirklar/workshops 

 

Dina arbetsuppgifter som projektledare 
Projektledaren har huvudansvaret för projektets genomförande och för att hålla ihop och driva projektet 
under projekttiden. 
I arbetsuppgifterna ingår följande: 

• Planera, organisera och följa upp projektets aktiviteter. 

• Ansvara för projektredovisning till styrgrupp och finansiärer samt svara för kontakter med 

projektets övriga intressenter. 

• Leda PR-verksamheten och andra marknadsföringsinsatser. 

• Samla in, bearbeta, analysera och presentera data och annan information till projektets 

målgrupper. 

• Ansvara för projektets löpande administration, inköp, avtal och uppföljningar. 

 

Vem är du? 
Vi söker dig som talar meänkieli, har dokumenterad erfarenhet av projektledning och förståelse för vår 
kultur. Som person ska du vara kommunikativ, social, driven och initiativrik. 
 

Körkortskrav 
B-körkort 
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Arbetstider och omfattning 
Tillträde senast 1 oktober. Projektanställning per den 31/12 2020  
75% tjänstgöringsgrad och fast lön. 
Fysisk placeringsort kan diskuteras 
 

Kontakt 
Eventuella frågor besvaras av Börje Rytiniemi, vice ordförande , 070-224 22 11 och Maja Mella, 
verksamhetsledare, 070-582 40 74. Lämna din intresseanmälan samt cv senast 2019-09-16 till 
info@str-t.com  
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