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Stilling som rådgiver i Studieforbundet kultur og tradisjon 

 

Arbeidsgiver 
Studieforbundet kultur og tradisjon  

Stillingstittel 
Rådgiver 

Frist 
25.10.21 

Ansettelsesform 
100% fast stilling 

Arbeidsoppgaver; 
SKT har som mål å være et inkluderende studieforbund og nå en mangfoldig målgruppe. Vi 
trenger en person med pågangsmot som vil jobbe med motivasjon, kunnskap og 
prosjektutvikling for at flere lokallag og medlemsorganisasjoner skal rekruttere bredere til 
opplæringsaktiviteten sin. Vi søker etter en framoverlent, initiativrik og engasjert medarbeider til 
vårt kontor i Vågå.  
Du skal jobbe med;  
Utvikle nye prosjekt, herunder finansiering 
Gjennomføring og oppfølging av eksisterende prosjekt 
Kontakt med medlemsorganisasjoner og lokallag 
Følge politiske prosesser og svare på høringer  
 

Du har kompetanse og erfaring fra: 
Prosjektutvikling og gjennomføring 
Strategisk påvirkningsarbeid 
Deltakelse i en eller flere frivillige organisasjoner 
Erfaring fra lokalt kulturarbeid 

Du må ha: 
Strategiske evner og et godt helhetlig blikk 
Evne til å ta initiativ og gjennomføre 
God innsikt i samfunnsmessige forhold 
Samfunnsengasjement 
Kunnskap og forståelse for demokratiske, frivillige organisasjoner 
God skriftlig og muntlig formidlingsevne 
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Vi søker en utadvendt og strukturert person som kan samarbeide bredt, med alle ledd og 
samarbeidspartnere i vår organisasjon. Du må ha evnen til å drive prosesser og prosjekter 
framover. I perioder vil arbeidssituasjonen kunne oppleves som hektisk, så evne til fleksibilitet 
er viktig. Stillingen inneholder reisevirksomhet. 

Du må være kreativ, initiativrik, ha god dømmekraft og evnen til å uttrykke deg klart og enkelt. 
Studieforbundet er stadig i endring, så endringsvilje og omstillingsevne vil vektlegges. Du må 
være løsningsorientert og har lyst til å ta fatt i de mulighetene som ligger i stillingen. Personlig 
egnethet blir vektlagt. 

 

Vi tilbyr: 
Lønn etter avtale 
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
Fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø 
Sommertid 
Pensjons- og forsikringsordninger 

 
Kontaktperson: 
Daglig leder Kjærsti Gangsø, kjersti@kulturogtradisjon.no  95898278   
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