
 

1. 

 

SIFU söker erfaren projektledare inom kurs- och konferensproduktion 

Vill du vara med och utveckla Sveriges bästa kurser och konferenser? SIFU är ett av 

Sveriges ledande utbildningsföretag. Med hundratals kurser, konferenser och 

onlineutbildningar bidrar vi årligen till tusentals personers kompetensutveckling. Vi 

söker nu en erfaren projektledare till vår kurs- och konferensproduktion. 

  
Om SIFU 

SIFU har en 100-årig historia inom kompetensutveckling för yrkesverksamma. Vårt 
fokus på hög kvalitet och flexibilitet samt vår vision att vara det självklara valet för 
kompetensutveckling går hand i hand. SIFU utbildar inom ett brett spektrum av 
områden. Våra kunder kommer från både privata företag och offentliga 
organisationer. Vi har kontor och kurslokaler i Stockholm och Göteborg men utbildar 
över hela landet. 

Om tjänsten 

Som projektledare arbetar du med att från ax till limpa utforma och ansvara för 

kurser och konferenser som motsvarar våra deltagares höga förväntningar. Du 

förvaltar och utvecklar en av SIFU:s produktportföljer och ansvarar för att dina kurser 

och konferenser möter uppsatta kvalitetsmässiga och finansiella mål. 

I rollen ingår bl. a följande uppgifter 

• Omvärldsbevakning, trendspaning och nätverkande för att identifiera nya kurs- 
och konferensämnen 

• Utformning av kursinnehåll och konferensprogram utifrån marknadens och 
målgruppens behov 

• Förhandling med- och kontrakterande av kursledare/föreläsare 

• Förse marknadsavdelningen med fakta och underlag till 
konferensinbjudningar och marknadskommunikation 

• Förvaltning och genomförande av befintliga kurser- och konferenser 

• Samarbete med marknadsavdelning för marknadsföring, och med 
administrativ avdelning kring genomförande 

• Uppföljning och utvärdering av kurser och konferenser för ständig förbättring 

• Optimera och skapa merförsäljning i dialog med potentiella kunder, utställare 
och samarbetspartners. 

• Budgetansvar för din egen produktportfölj 

 

 



 

2. 

 

Vem är du? 

Vi söker dig som har en akademisk examen eller motsvarande, samt flerårig 

arbetslivserfarenhet från kurs- och/eller konferensbranschen. Har du 

branschkännedom och erfarenhet av B2B inom ett eller flera av SIFU:s 

branschområden (se sifu.se) är det en fördel. Du får gärna ha erfarenhet av att med 

budgetansvar självständigt driva projekt och arbeta mot deadlines. Du är utåtriktad, 

nyfiken, driven och inte rädd för att ta egna initiativ.  

För att trivas och lyckas i rollen som projektledare tror vi att du är en affärsorienterad 

person som har ett gediget samhällsintresse och som brinner för att sätta dig in i 

aktuella ämnen. Vi ser att du är en duktig skribent som behärskar det svenska 

språket i både tal och skrift. Du trivs med att arbeta självständigt men är även en 

teamorienterad person som har lätt för att samarbeta med övriga avdelningar på 

företaget.  

Arbetsplatsbeskrivning 

Vi erbjuder dig 

• En flexibel och spännande roll där du får möjlighet att utveckla och påverka 
SIFU:s fortsatta tillväxtresa 

• Fantastiska kollegor och en trevlig arbetsmiljö på något av SIFU:s kontor  

• Möjligheten att arbeta hemifrån upp till 50 procent. 

• Förutom lön får du även friskvårdsbidrag och kollektivavtalad tjänstepension  

 

Välkommen med din ansökan! 

Stämmer detta in på dig? Skicka då in din ansökan snarast, vi intervjuar löpande. 

Vänligen inkludera CV samt personligt brev. Har du frågor kring tjänsten kontakta 

Josua Falck, josua.falck@sifu.se 

Anställningsvillkor: Heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning 

Plats: Stockholm eller Göteborg 

 


