
 

 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, arbetar för att stärka Sjuhäradsområdets utveckling. Förbundet är 

en kommunal samverkansorganisation med uppgift att tillvarata de åtta medlemskommunernas gemensamma 

intressen och främja deras samverkan. För mer information: www.borasregionen.se  

Vi söker nu en ny medarbetare för tjänsten som   
 

Regionutvecklare - Samhällsbyggnad och infrastruktur  
 

Arbetsuppgifter 
I rollen som regionutvecklare kommer du att vara en samordnande kraft som organiserar och driver 

arbetet med att utveckla förutsättningarna för bra utformad struktur i Sjuhärad/ Boråsregionen. Du 

arbetar främst på strategisk nivå i mycket nära samarbete med våra medlemskommuner. Exempel på 

uppdrag är att: 

  

 Samordna nätverksträffar för kommunernas ansvariga inom kollektivtrafik och 

samhällsplanering 

 Samordna remissvar och ansvara för att genomföra och följa upp projekt 

 Tillsammans med kommuner och näringsliv i stråket Göteborg-Borås utveckla den 

gemensamma samhällsplaneringen 

 Leda arbetet med att fram en gemensam strukturbild för medlemskommunerna 
 

Du kommer att företräda Boråsregionens kommuner i arbetet med andra regionala och nationella 

myndigheter som Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Trafikverket och övriga 

kommunalförbund i Västra Götaland. 
 

Kvalifikationer  

För att passa för detta uppdrag ser vi att du: 

 Är en drivande person som entusiasmerar omgivningen till att bidra i utvecklingen 

 Har stor erfarenhet av projektledning/styrning och utredningsarbete 

 Då verksamheten bedrivs i en politiskt styrd organisation, är det viktigt att du har förmåga att 

verka utifrån de förutsättningar som kännetecknar en offentlig verksamhet 

 Har god förmåga att uttrycka dig väl i svenska och engelska, i både tal och skrift och kan 

presentera komplex information på ett begripligt sätt, dvs framställa rapporter och 

beslutsunderlag av hög kvalitet där informationen är enkel att ta till sig 

 Är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare 

 Tar initiativ och har lätt för att ta kontakt och arbeta tillsammans med verksamhetsföreträdare 

och uppdragsgivare 

 Har relevant universitets- eller högskoleutbildning. Erfarenhet från samhällsplanering är 

meriterande. 
 

Du måste även ha körkort och tillgång till bil.  
 

Anställningsvillkor  
Heltid. Tillsvidare. Tillträdesdatum och lön efter överenskommelse. Placeringsort Borås. 
 

Ansökan  
Din ansökan tillsammans med meritförteckning och uppgift om löneanspråk skall vara inkommen 

senast 2017-03-26 via e-post till info@borasregionen.se , urval sker löpande. Vi undanber oss 

påringning från rekryteringskonsulter och annonsföretag! 
 

Övrig information 

Har du frågor om anställningen kontakta Regionutvecklingschef Joakim Svärdström via SMS med 

kontaktinformation på 0768-171782 alt. mail till joakim.svardstrom@borasregionen.se  

 

Välkommen med din ansökan! 
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