
 
 

 

Projektledare med eventbakgrund till Stadsliv Kiruna!   

Din Samarbetspartner har varit verksamma i konsultbranschen sedan 2010 och finns idag i 

både Kiruna och Gällivare. Din Samarbetspartners framgång är vår genuina vilja och 

ambition att underlätta för våra kunder att nå sina mål. Våra medarbetare är och kommer alltid 

att vara vår viktigaste resurs. Vill Du bli en del av vårt team? 

Vi söker nu en projektledare till ett av våra verksamhetsområden, Stadsliv Kiruna. Uppdraget 

är att ”arbeta tillsammans för en levande stad” och en stor del i arbetet består i att anordna 

evenemang under årets alla årstider. Stadsliv Kiruna arbetar på uppdrag av Kiruna kommun, 

Kiruna Bostäder och LKAB som också är projektets styrgrupp.  

Den vi söker har projektledarkompetens, förvärvat både genom utbildning och erfarenhet av 

projektledning. Du har vana av att anordna event av olika slag och vi ser att du kan arbeta 

strukturerat och strategiskt, likväl som operativt när så krävs. Som vanligt i alla projekt är tid, 

funktion och ekonomi viktiga parametrar, som du som projektledare ansvarar för.  

Förmåga att både sätta ihop och leda en projektgrupp, samt gilla att skapa nya kontakter är en 

förutsättning för att du ska trivas i denna mycket sociala roll som projektledare i Kirunas hjärta, 

Stadslivet. I rollen som projektledare för Stadsliv ingår även att ansvara för marknadsföringen 

av projektets alla delar, från olika evenemang som anordnas av Stadsliv själva men även att 

koordinera marknadsföring för andra evenemang som anordnas i vår stad. Du bör alltså gilla 

och behärska att arbeta med marknadsföring på olika sätt, samt ha en god språklig förmåga i 

både tal och skrift. I nuläget används både hemsida och sociala medier till detta. Har du arbetat 

med liknande uppgifter så är det meriterande.   

Som person är du driven, orädd och kreativ och samtidigt intresserad av att arbeta målinriktat 

och strukturerat.  

Vi erbjuder dig bra introduktion, ett stimulerande arbete, trevliga kollegor och en god 

arbetsmiljö där Du och din trivsel är av största vikt för oss! Utöver det erbjuder vi även 

friskvårdsbidrag och roliga aktiviteter, samt massage för våra anställda.  

Tror du att du kan vara den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan med ett personligt 

brev och CV så snart som möjligt till rekrytering@dinsamarbetspartner.se Vi genomför 

intervjuer löpande.  

Tillträde 1/8-2019 eller enligt överenskommelse. 

För mer information om tjänsten eller vårt företag, gå in på www.dinsamarbetspartner.se , 

skicka ett mail till ovanstående e-postadress eller ring VD/Personalchef Agneta Magnusson på 

072- 2456714 
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