
ADA SÖKER OPERATIV PROJEKTLEDARE

ADA arbetar för kreativa näringar i Göteborg och Västsverige.

I arbetet ingår bland annat att vi ska skapa goda förutsättningar för att
Göteborg och regionen behåller och lockar till sig nya aktörer inom de
kreativa näringarna (regionalt, nationellt och internationellt), minskar
braindrain (utflyttning av talang) samt att kompetens från de kreativa
näringarna kommer samhälle, medborgare och annat näringsliv till nytta.

ADA har också ett uppdrag som handlar om att samordna och synliggöra
kreativa näringar i Västra Götalandsregionen.

Business Region Göteborg AB är huvudman för ADA och sedan augusti 2012
är även VGR en finansiär vilket innebär att ADA:s geografiska område och
inkluderar hela Västra Götalandsregionen.

Business Region Göteborg AB, BRG, arbetar för att stärka och utveckla
näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som
representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar
tillväxt, hög sysselsättning och mångsidigt näringsliv i regionen.

Övergripande arbetsuppgifter //
Som operativ projektledare på ADA ansvarar du för genomförande av vissa
projekt/mötesplatser inom ramen för ADA.

Du skall kunna hantera webb och sociala medier och dagligen göra
nyheter/intervjuer på ADAs webb.

Liksom alla medarbetar på ADA skall du ha god förkunskap om de kreativa
näringarna. Framförallt koll på Västsveriges kreativa näringar men också
gärna nationellt och till viss del internationellt.

Arbetsuppgifter //
-  Genomförande-, planering-, samordning-, koordinering av olika projekt och
mötesplaster inom ramen för ADA

-  Dagligen bidra till ADAs webb genom att producera nyheter och intervjuer
regelbundet (något samtliga medarbetare på ADA gör).

-  En del administrativt arbete i form av uppföljningar och dokumentation.
-  Vissa aktiviteter sker på kvällar (inte regelbundet).

Kompetenskrav //
Du har god kunskap om de kreativa näringarna (med fokus på ADA:s
områden reklam, design, arkitektur, mode, konst, kommunikation) regionalt,
nationellt och till viss del internationellt.
Du är en ”doer” och har tidigare erfarenhet av projektledning,
produktionsledare eller liknande.



Du är strukturerad och kan hantera fler projekt samtidigt.
Du är van vid nätverksarbete och har upparbetade relationer och kunskap
inom de kreativa näringarna.
Du gillar att skriva och är tillräckligt modig för att göra regelbundna intervjuer
och nyheter på ADAs webb.
Du är överhuvudtaget van vid webbarbete och sociala medier (behöver inte
vara i ett arbete utan kan lika väl vara privat).
Du gillar att jobba tillsammans med andra.

Budgetansvar //
Nej men du skall vara budgetmedveten. Alltså få en budget tilldelad dig och
kunna hålla dig inom den.

Anställning //
Tjänsten är ett föräldravikariat, 11 månader (19 augusti 2013- 30 juni 2013)
och den är på 80%-100%.

Kontakt //
För frågor kontakta Matilda Lindvall (chef ADA)
matilda.lindvall@adasweden.se
031-367 61 54
Ansökan, personligt brev och CV, skickas till Lena Altbrink senast 16 juni
lena.altbrink@businessregion.se
031-367 61 35

Mer om ADA
www.adasweden.se
Mer om BRG
www.businessregion.se


