PROSJEKTLEDER FOR ByBi
. . . fra gründer til proff . . .
Arbeidsgiver:
Stillingstittel:
Frist:
Varighet:
Adresse:

ByBi orgnr. 999 60 7772 bybi.no
Prosjektleder – lønn etter avtale
25. okt 2017
3 mnd halvtidsstilling – med mulighet for forlengelse
Kontorfellesskap på Gartneriet Bygdø Kongsgård, samt
hjemmekontor

ByBi er et lokallag i Oslo under Norges Birøkterlag. Hovedideen bak ByBi er å bidra til
kunnskap om og forståelse for betydningen av bier, pollinering og biodiversitet for en
god by å leve i. Dette gjør vi gjennom å utdanne birøktere, produsere og selge
honning, bidra til en blomstrende byutvikling, arrangere bigårdsbesøk og
honningsmaking ol. Vi har læringsbigårder i Maridalen og på Gartneriet Bygdø
Kongsgård og forvalter bikuber i Slottets parker.
ByBi har så langt vært drevet kun av frivillige, men ønsker nå å vokse. Vi søker derfor
etter en prosjektleder for en 3 måneders periode for å løfte ByBi over terskelen. Et
sentralt mål er å etablere en daglig leder stilling.

ANSVARSOMRÅDER
•
•
•
•
•
•
•

utvikling av en virksomhetsstrategi for ByBi i samarbeid med styret og faglig
leder
skaffe langsiktige samarbeidspartnere som er villig til å støtte ByBi i satsingen
framover
fronte ByBi overfor lokale og statlige myndigheter sammen med faglig leder
administrering av birøkterlaget og kursene
økonomisk oppfølging og utarbeidelse av budsjett samt nødvendig
rapportering
internasjonal kontakt
etterlevelse av lover og regler

VI SØKER DEG SOM
•
•
•
•

har et stort miljøengasjement og ønsker på bidra til en grønnere fremtid
evner å tenke strategisk
evner å jobbe selvstendig
evner å jobbe strukturert og forutsigbart

•
•
•

er handlekraftig og får satt ideer ut i praksis
har evne til å begeistre både potensielle samarbeidspartnere og frivillige som er
knyttet til ByBi
jobber godt i team

Det er en fordel om du har jobbet med å bygge opp ny virksomhet og har erfaring
med frivillig arbeid.
Gjennom å jobbe for ByBi vil du møte miljøengasjerte folk som er opptatt av økologi
og lokal matproduksjon, etisk dyrehold og økt biologisk mangfold, vi jobber med
kokker, sommelierer, forskere og kunstnere, vi jobber mot næringslivet og mot
offentlig forvaltning.

Send din søknad til:
post@bybi.no

