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Uppdragsbeskrivning:  REWILDING OFFICER 
 
Position:  Rewilding Officer 
Rapporterar till: Rewilding Sweden’s Team Leader/Verksamhetsledare 
Geografiskt område: Främst Norrbotten och Västerbotten, Swedish Lapland 
Stationering: Umeå eller norr därom 
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning  
Tillträde:  Snarast 
Lön:   Enligt överenskommelse 

 
Rewilding Sweden1 är en stiftelse med uppdrag att göra Sverige vildare genom att återställa 
natur främst i de norra delarna av landet. Skogarna här har brukats intensivt med kalhyggen, 
planteringar och gallringar som lett till unga monokulturer över stora arealer, vilket har 
resulterat i förlust av biologisk mångfald såväl som rekreationsvärden. Många älvar och åar 
har utnyttjats för vattenkraft eller för flottning och har också påverkats starkt. Stora 
områden med torvmark har dränerats. Restaurering av naturen – rewilding – i området 
kommer att vara viktigt för ekosystemen, lokalsamhällena och besökare nu och i framtiden. 
 
Prioriterade arbetsområden är för närvarande restaurering av vattendrag och våtmarker, 
vildare och mer varierade skogar och utveckling av affärsmodeller med natur och 
naturupplevelser som resurs, främst i Norrbottens och Västerbottens län. Vi jobbar med 
många olika offentliga och privata finansiärer tillsammans med lokala partners. 
 
Rewilding Europe, vår systerorganisation, och Rewilding Sweden har ett nära samarbete för 
att restaurera svensk natur och för att tillsammans med kollegor i andra länder omsätta 
Rewilding Europes strategi för 20302 i praktiken. 
 
Roll och funktion 
 

Som Rewilding Officer ser du till att Rewilding Swedens verksamhet genomförs, du 
övervakar genomförandet av restaureringsarbeten – både de praktiska åtgärderna och 
administrationen kring dem. En effektiv och korrekt förvaltning är central för vår 
givarfinansierade verksamhet – både för Rewilding Swedens trovärdighet och för att uppnå 
våra viktiga mål för en vildare natur. Arbete kommer att fokuseras på att återställa 
skogslandskap, inklusive torvmarker, våtmarker, åar och deras djurliv. Att kommunicera om 
natur och miljö och utbilda intresserade i hur man kan restaurera natur kommer också att 
vara viktigt. 
 
Arbetsuppgifterna inkluderar:  

• Att arbeta nära Team Leadern/Verksamhetsledaren för att utveckla och över tid 
revidera en arbets- och tidsplan för att uppnå Rewilding Swedens strategi för 
rewilding, med särskild tonvikt på skogslandskap i norra Sverige. Du behöver göra 

 
1 https://rewilding-sweden.com 
2 https://rewildingeurope.com/news/rewilding-europe-launches-ambitious-new-strategy-for-2030/ 
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regelbundna uppdateringar om mötesresultat genom protokoll och 
aktivitetsrapporter.  

• Aktivt engagemang och relationsbyggande med lokala intressenter och partners för 
att säkerställa lokalt stöd för rewilding och genomförandet av arbetsplanen.  

• Att arbeta i nära samarbete med Team Leadern/Verksamhetsledaren för att identifiera 
och säkra lokala rewilding-, affärs- och kommunikationsmöjligheter.  

• Att arbeta med Rewilding Europes centrala team för att maximera deras input, 
använda erfarenheter från andra rewilding-områden, sprida kunskap och erfarenheter 
från Sverige ut i Europa och säkerställa kopplingar mellan lokala aktiviteter och det 
europeiska arbetet. 

• Övervakning och rapportering av rewilding-aktiviteter och tillhandahållande av 
information om resultaten i Sverige för kommunikations- och insamlingsaktiviteter av 
det centrala teamet.  

• Regelbundna uppdateringar om ämnen som är viktiga för Rewilding Europe (t.ex. 
relevanta nyheter inom natur och miljö lokalt och nationellt, nya strategier, gemensam 
insamling etc.).  

• Underlätta och stödja Team Leadern/Verksamhetsledaren i kontakterna med lokala 
myndigheter, institutioner och partners.  

• Assistera Team Leadern/Verksamhetsledaren i utveckling av projektidéer, 
bidragsansökningar, strategier, mål, aktiviteter, arbetsplaner och budgetar.  

• Arrangera studiebesök, fotouppdrag, mediaresor, lokala möten, workshops och 
seminarier och andra arrangemang.  

• Utföra andra uppgifter på uppdrag av Team Leadern/Verksamhetsledaren. 
 
Önskvärda kvalifikationer: 

• Minst 3 års arbetserfarenhet inom naturvård, bevarande och förvaltning av biologisk 
mångfald, hållbar skogsförvaltning, förvaltning av vilda djur (inklusive jakt och fiske) 
eller ekologisk restaurering.  

• Goda kunskaper om norra Sverige/Swedish Lapland och områdets ekosystem.  

• Passion för naturen och att vara ute i fält, stort intresse för djurliv och fältbiologi. 
Goda kunskap om arter och livsmiljöer. Väl utvecklade kontakter med lokala experter, 
relevanta myndigheter, besöksnäringen m.m.  

• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.  

• Kunskaper om GIS och gärna ARCgis (för att komma åt och hantera datalager, 
förbereda kartor etc.)  

• Bra lagspelare med förmåga att arbeta självständigt i en mångkulturell miljö med 
lyhördhet och respekt, god organisationsförmåga och bra på problemlösning.  

• Social kompetens och intresse för att arbeta med en rad olika intressenter och olika 
partners, erfarenhet av att arbeta i lokalsamhällen och lyhörd för olika synvinklar och 
utgångspunkter.  

• Kunskap om renskötsel vore en fördel. 

• Körkort, minst B. 
 
 
Vi vill ha din ansökan senast 30 maj, vänligen skicka ansökan inklusive CV till:  
info@rewilding-sweden.com 
 
För frågor, kontakta Karin Åström tel 073-584 00 17. 
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