
 

 

Palmecentret söker programchef (vikariat 6 mån) 

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Vi är den 

svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och 

opinionsbildning. Tillsammans med våra 27 medlemsorganisationer bedriver vi varje år cirka 250 

projekt i omkring 30 länder. Vi är cirka 35 anställda i Sverige 0ch 7 personer utomlands. Vårt mål 

är att ge makt åt människor att förändra de samhällen de lever i och därmed sina egna liv. Den 

svenska arbetarrörelsens stora internationella nätverk gör det möjligt att samarbeta med partners 

som delar våra värderingar världen över. 

 

Då vår nuvarande programchef, från och med den 1 september, kommer att vikariera som 

verksamhetschef under 6 månader behöver vi nu en vikarierande enhetschef till 

programenheten under samma period.  

Eftersom det ingår i enhetschefens ansvar fäster vi stor vikt vid utbildning och praktisk 

erfarenhet av programutveckling, projektfinansiering, metodutveckling, utbildning och 

utvärderingar samt processer gällande ansökningar och redovisningar. Tidigare erfarenhet 

som processledare och chef är också meriterande för tjänsten. 

Arbetet kräver goda kunskaper om internationellt utvecklingssamarbete och om 

arbetarrörelsen och folkrörelsernas verksamhet och organisation i Sverige. Att du kan 

uttrycka dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Vi förutsätter också 

att du delar arbetarrörelsens värderingar. 

I programchefens ansvarsområden ingår bland annat: 

 Ansvara för programutveckling i samverkan med handläggare 

 Ansvara för och bredda Palmecentrets möjligheter till projektfinansiering 

 Leda och kvalitetssäkra arbetet med ansökningar och redovisningar för olika ramar 

 Ansvara för arbetet med integrering av tvärfrågor 

 Stärka Palmecentrets arbete med resultatstyrning 

 I samverkan med verksamhetschefen föra dialog och medverka vid årsmöten med 
givare 

 Övergripande ansvara för utbildning av medlemsorganisationer och 
samarbetsorganisationer, även internutbildning som avser projekt- och 
programrelaterade frågor 

 Ansvara för bevakning av och samverkan i, för metodavdelningen relevanta, svenska 
och internationella nätverk 

 

Du kommer att ha personalansvar för 4-5 personer varför det är meriterande om du tidigare 

har arbetat i arbetsledande befattningar. 

Vi tror att du som passar för arbetet är en person med dynamisk läggning och som gillar 

struktur och ordning och reda. Det vill säga en person som är lösningsorienterad och snabbt 

omsätter beslut och idéer i praktisk handling. 

Programchefen har ett nära samarbete med verksamhets- och biträdande verksamhetschefen 

gällande aktuella frågor och arbetsfördelning. Som programchef rapporterar du direkt till vår 

generalsekreterare Jens Orback och du ingår i ledningsgruppen. För rätt person väntar ett 

mycket stimulerande arbete i en dynamisk miljö med många spännande utmaningar. 

Vi emotser din ansökan senast 2016-08-26 till therese.persson@palmecenter.se. Intervjuer 

kan komma att ske löpande. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Palmecentret har 
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kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. Facklig representant är Frida Perjus 08-677 

57 87. Ytterligare information om tjänsten lämnas av generalsekreterare Jens Orback 08-677 

57 80 eller personalchef Magdalena Agrell 08-677 57 41 . Tillträde snarast. Lön efter 

överenskommelse. Tjänsten är ett 6 månaders vikariat. 

 

 

 


