
Prosjektleder – fag og anbud 

  

Ledig stilling 



  

Arbeidsoppgaver: 
•  Utarbeide og skrive nye anbud på offentlige 
anskaffelser  
•  Koordinere samarbeid om anbud på tvers av 
avdelingene i organisasjonen  
•  Jobbe aktivt med implementering av nye anbud  
•  Konseptutvikling  
•  Jobbe med NAV om nye tiltak  
•  Ansvar for og kvalitetssikring av faglig opplæring av 
medarbeidere  
•  Research, forskning og statistikk  
•  Lede prosjekt fra A til Å 
 
Kvalifikasjoner: 
•  Erfaring med offentlige anbudsprosesser.  
•  Kompetanse om pedagogiske metoder  
•  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
•  Erfaring med å skrive større dokumenter som f.eks. 
akademiske oppgaver, rapporter eller prosjektsøknader  
•  Arbeidsmarkedsforståelse  
•  Helhetlig samfunnsmessig forståelse 
 
Utdanningsretning 
•  Ledelsesfag 
•  Medisin / Helse / Sosialfag 
•  Administrasjon og ledelse 
•  Psykologi 
•  Journalistikk / Kommunikasjon 
•  Språk 
•  Pedagogikk 
 
Utdanningsnivå: 
• Høyskole / Universitet 

Er du en driftig og fagorientert prosjektleder? Er du god på konseptutvikling og glad i å skrive? Vi har  nå tre 
spennende og utfordrende prosjektleder-stillinger i vår fag- og anbudsavdeling. Ansvarsområdene er innen 
tre ulike fagfelt: ungdom, individuell oppfølging og språk/migrasjon. Fag og anbudsavdelingen er hjertet i 
organisasjonen og anbudsteamet samarbeider med samtlige avdelinger. NAV er vår største kunde og vi 
leverer ulike konsepter for arbeidssøkende. Gjennom ditt arbeid, skaper du rammer som gir andre 
muligheten til å få jobb. Som prosjektleder må du like en hektisk arbeidshverdag og høyt tempo, og ha flere 
prosjekter gående parallelt. Du må være strukturert og fleksibel, ha evne til å motivere medarbeidere og 
kollegaer, og behandle tidsfrister som absolutte.  

Vi tilbyr 
 
•  En utfordrende og hektisk stilling innenfor et viktig samfunnsområde  
•  Godt arbeidsmiljø  
•  Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser  
•  Mulighet til å sette samfunnsorienterte temaer på dagsorden  
•  En fleksibel arbeidshverdag  
 

Personlige egenskaper 
•  Du må like å skrive  
•  God gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og 
vinnerinstinkt  
•  Interesse for teknologi, fagutvikling  
•  Engasjert og utviklingsorientert med et godt 
strategisk overblikk  
•  Strukturert og levere på absolutte tidsfrister  
•  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
•  Evne til å bygge relasjoner og nettverk  
•  Evne til å inspirere og motivere mennesker  
•  Nytenkende, kreativ og nysgjerrig  
•  Genuin tro på at det finner muligheter for alle 
 
Språk: 
• Norsk  
 
Arbeidssted: 
Dælenenggata 26, 0567 Oslo.  
 
Kontaktinformasjon:  
•   Anne Jahr Hegdahl, HR-sjef (+47) 988 79 416 
•   Signe Nylend Ilner; Anbudsleder (+47) 911 78 667 
signe.nylend.ilner@joblearn.no 
 
Antall stillinger: 
3 
 
Søknadsfrist: 
Snarest, søknader behandles fortløpende. 
 
 

Søk på denne jobben  
 

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3613143063&culture_id=NB-NO&company_id=7250&link_source_id=0

