
 
 

Riksförbundet Sveriges 4H söker Regionskonsulent till Kronobergs läns 4H 

 

Är du en drivande verksamhetsutvecklare som brinner för att barn och unga ska få växa utifrån sina 

förutsättningar?  

Nu söker Sveriges 4H en engagerad och driven person som vill vara med och utveckla verksamhet i Kronobergs 

län. Arbetet är både strategiskt och operativt då vi är en liten organisation och tjänsten är uppdelad i två olika 

bitar. Du kommer tillsammans med styrelsen för länet vara med och utveckla verksamheten i hela länet 

samtidigt som du är ansvarig för Växjö 4H-gård tillsammans med Växjö 4H-klubbs styrelse.  

 

Riksförbundet Sveriges 4H är en ideell barn- och ungdomsorganisation med ca 12 000 medlemmar.  

Vår vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med 

respekt för omvärlden.  4Här en internationell organisation och är partipolitiskt och religiöst obundna. De fyra 

H:na genomsyrar 4H:s verksamhet i våra aktiviteter. Huvud-kunskap, hjärta-medkänsla, hand-praktiskt 

kunnande och hälsa- sunt levnadssätt. 

 

Kronobergs län 4H har i dagsläget 275 medlemmar fördelade i olika 4H-klubbar på olika orter i länet. Länet 

arrangerar klubbaktiviteter och läger för medlemmar och ledare. En av 4H-klubbarna bedriver 4H-

gårdsverskamhet i Växjö för barn och ungdomar i ålder 3-20 år. Växjö 4H-gård är en besöksgård för grupper, 

skolklasser och privatpersoner och drivs enligt 4H:s riktlinjer samt har tillstånd för offentlig förevisning. 4H-

gården har getter, får, hästar, kaniner, gris, höns och katter som används i både medlemsverksamhet och 

besöksverksamhet.  

 

Dina arbetsuppgifter 

Som Regionkonsulent i Kronobergs län ingår det att utveckla 4H:s klubb och lägerverksamhet, detta görs 

tillsammans med den ideella styrelsen för Kronobergs län. Du ansvarar för att söka landstingsbidrag samt vara 

projektledare i olika projekt inom länet. En stor del i den tjänsten är att vara gårdsföreståndare för Växjö gård 

och där ska du sköta och driva verksamheten enligt uppsatta mål. Du har ansvar för gårdens drift, djurhållning, 

aktiviteter och fastigheter. Detta inkluderar allt från djurskötsel, renoveringar och planering av gårdens 

verksamhet. Du har det yttersta ansvaret för gården vilket betyder att du bland annat kommer att ha 

arbetsledningsansvar för anställda och praktikanter. Administrativa sysslor förekommer i samband med 

djurhållningen i form av medlemsregistreringar, tillstånd och bidragsansökningar. Du ansvarar för samarbete 

och representation gentemot kommuner och andra bidragsgivare. Tillsammans med personal och styrelse 

planerar och genomför du våra aktiviteter för barn och ungdomar. Du ska leda, motivera och fördela arbetet. 

 

Till din hjälp har du en gårdsassistent och därtill ett flertal ideella helgarbetare och en ledargrupp med 

ungdomar som assisterar vid verksamhet. 

 

 

Utbildning/erfarenhet 

Utbildning inom djurvård eller djurskötsel, alternativt agronom med inriktning husdjur. Vi ser gärna att du har 

flera års erfarenhet av de relevanta djurslagen. B-körkort är ett krav. Tidigare erfarenhet av 

arbetsledning/ledarskap är meriterande. 

 

Dina egenskaper 

Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet.  

Du är noggrann, strukturerad, ansvarsfull, lyhörd och mycket flexibel.  

Du är bra på att prioritera och kunna växla mellan många arbetsuppgifter.  

Du har sinne för ekonomi, är kreativ och ser lösningar i stället för problem.  

Du uppfattas som glad och positiv och har lätt för att skapa nya kontakter.  

Det är väldigt bra om du har någon erfarenhet inom föreningslivet och det är självklart så att du brinner för 

ideellas engagemang.  

Det är ett plus om du har kännedom om 4H och självklart delar du de värderingar som 4H står för. 



Arbetet kräver mycket energi och du skall vara beredd att satsa för att få länet och gården att utvecklas. 

Du ska ha ett pedagogiskt tänk, vilja arbeta efter mottot ”lära genom att göra” och ha förmåga att delegera 

samt låta de unga få växa in i uppgifter. 

 

Varaktighet, arbetstid 

Heltid  

Arbetet kan innebära en hel del resor. Arbetet utförs främst på dagtid men kan även komma att innebära 

kvällar och helger så det är ett måste att du kan växla dina arbetstider vid behov.  

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start som en provanställning på 6 månader. 

 

Tillträde 

 

9:e Januari 2017 eller efter överenskommelse 

 

Ersättning 

Månadslön, lön enligt avtal 

 

Så ansöker du 

Skicka ditt personliga brev samt CV jobb@4h.se. Sista dag att ansöka är 2016-12-18, men ansök gärna så snart 

du kan då vi kommer att intervjua löpande. Tjänsten kan alltså komma att tillsättas tidigare. 

 

 

Kontakt:  

Välkommen att maila dina frågor och funderingar till jobb@4h.se 

 

Sveriges 4H omfattas av kollektivavtal med Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet.  

Facklig kontaktperson: Ombudsman Swante Holm 08-40 80 99 62. 

 

 

 


