
 
 

RFSL Umeå söker projektledare på deltid   
 
RFSL Umeås syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, 
öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell 
läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning 
eller identitet, har lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter 
att leva och verka. Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social 
verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och personer med queera uttryck och identiteter.  

RFSL Umeå söker en projektledare som kan arbeta med att samordna 
hiv-preventiva aktiviteter och verksamheten med nyanlända hbtq-personer.  I 
arbetat ingår att sprida kunskap om hiv/sti, säkrare sex och testning av hiv/sti 
bland män som har sex med män och nyanlända hbtq-personer i Västerbotten.  
 
Arbetsuppgifter 
Du kommer:  

● planera och genomföra RFSL Umeås hiv-preventiva arbete  
● samordna RFSL Umeås verksamhet, Newcomers, som riktar sig till 

nyanlända hbtq-personer  
● planera, genomföra och delta i olika aktiviteter 
● redovisa projekt och skriva ansökningar inför 2019 
● samverka med andra organisationer och samarbetspartners 

  
Vi söker dig som: 

● har kännedom om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners livsvillkor 
● har erfarenhet av att samordna, arrangera och planera social verksamhet eller 

liknande 
● har förmåga att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift på svenska 
● klarar av att arbeta självständigt  

 
Vi ser det som meriterande om du har: 

● kunskap och erfarenhet av arbete inom frivilligorganisationer  
● erfarenhet av att projektleda eller koordinera projekt  
● erfarenhet av att arbeta med hiv- och sti-prevention och/eller sexualpolitiska 

frågor  
● erfarenhet av att skriva rapporter och dylikt 
● god datorvana 



 
 
 
Information om uppdraget 
Omfattar 42 % perioden 1 maj -31 december 2018 och 30% 1 januari - 15 mars 
2019. Arbetstiden kommer till viss del vara på kvällar. Du behöver kunna fakturera 
via eget företag eller via faktureringstjänst för dig utan eget företag.  
  
Ansökan 
Skicka in ett kort presentation av dig samt bifoga ditt CV i PDF. Vi tillämpar 
löpande urval vilket innebär att vi kan kontakta sökande innan ansökningstiden gått 
ut. Vi rekommenderar dig därför att söka snarast möjligt. Sista ansökningsdag är 3 
Maj. Ansök till: umea@rfsl.se 
För frågor: anna.wibron@umea.rfsl.se  
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