
 
 
 
 
Verksamhetsledare/VD för ”Rewilding Climate Actions” 
– organisationen för naturliga klimatåtgärder 
 
Position: Verksamhetsledare och framtida VD  
Geografiskt område: Norrbottens och Västerbottens län 
Rapporterar till:   Fas 1: Rewilding Swedens styrelse 
           Fas 2: Nybildade bolagets styrelse 
Stationering: Luleå 
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.  
  Tjänsten överförs i ett senare skede till kommersiellt bolag. 
Tillträde: Snarast 
Lön: Enligt överenskommelse 
 
 
Bakgrund  
 
Rewilding Sweden 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. 
Älvar och bäckar har utnyttjats för vattenkraft eller för flottning och har också påverkats 
starkt. Stora områden med torvmark har dränerats. Allt detta har resulterat i omfattande 
förluster av biologisk mångfald och rekreationsvärden. 
 
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 arbetar i nära samarbete för att restaurera svensk natur.  
 
Kunskapen om att naturen snabbt och effektivt kan bidra till att minska den globala 
uppvärmningen växer. Dels kan välfungerande och restaurerade ekosystem göra 
klimatpåverkan mindre, t ex genom att minska avgången av koldioxid, metan och andra 
växthusgaser från våtmarker som dränerats eller skogsmarker som brukats med ur 
klimatsynpunkt olämpliga metoder. Dels minskar en varierad natur klimatriskerna över tid, 
t ex genom minskad risk för torka, bränder, översvämningar, stormar och insektsangrepp. 
 
Rewilding Europe arbetar med att omsätta sådana naturbaserade lösningar i praktiken 
genom att utveckla finansiella modeller för att återställa och restaurera skogar, våtmarker 
och torvmarker. Globala problem som förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar 
är i akut behov av praktiska lösningar, och de kommande tio åren är avgörande. Genom att 
mobilisera finanssektorn för att förstärka och skala upp rewilding kan omfattande insatser 
genomföras. Viktiga aktörer inom finanssektorn önskar redan idag investera i sådana 



naturbaserade lösningar, men det råder stor brist på investeringsbara och effektiva projekt. 
Det måste vi ändra på. För att skala upp dessa naturbaserade rewilding-lösningar utvecklar 
Rewilding Sweden därför ett kommersiellt tillvägagångssätt med en kommersiell 
organisation/bolag i Sverige. 
 
 
  
Arbetsuppgifter och ansvarsområde 
 
Den huvudsakliga rollen och ansvarsområdena för verksamhetsledaren/VDn för Rewilding 
Climate Actions kommer att inkludera:  
 

• Huvudansvaret för den kommersiella organisation som skapas inklusive att bygga 
upp och leda ett lokalt team. 

 

• Strategisk planering: 
 *Arbeta med Rewilding Swedens team och Rewilding Europes centrala 
 organisation (inklusive REs Carbon Project Developer och Enterprise 
 Manager) för att vidareutveckla den nationella strategin för naturliga 
 klimatåtgärder. 
 

• Implementering: 
 * Ta fram en arbetsplan för genomförandet av strategin.  
 * Stödja Rewilding Europes Carbon Project Developer i att 
 implementera strategin. 
 

• Ekonomi/Financial management: 
 * Hantera kassaflödet i verksamheten och bokföring.  
 * Organisera och hantera den årliga revisionen.  
 

• Samordning av externa partners  
 * Koordinering av den lokal projektorganisationen och arbetet med  externa 
partners, inklusive Wetlands International.  
 * Samordna och upphandla tjänster, inklusive juridisk rådgivning och 
 revision.  
 

• Uppföljning och rapportering  
 * Skriftliga månatliga uppdateringar av framstegen enligt arbetsplanen. 
 * Rapportering av aktiviteter på månads- och årsbasis.  
 
 
Profil 
 
Önskvärda kvalifikationer: 
• Magisterexamen inom relevant område.  
• Minst 5 års yrkeserfarenhet inom naturvård, miljö- eller infrastrukturprojekt-ledning 

eller liknande.  
• Kunskap om och erfarenhet av att utveckla och skriva affärsplaner och 

investeringsförslag.  
• Goda kontakter – eller förmåga att utveckla goda relationer – till entreprenörer och 

markägare. 
• Förståelse för naturvårdsfrågor i ett lokalt sammanhang.  
• Engagerad för Rewilding Swedens och Rewilding Europes arbete och idéer och 

förmåga att kommunicera detta till externa och interna intressenter.  
• Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.   



• Baserad i Norrbotten  
 
 
Önskvärd kompetens: 

• Kunna arbeta proaktivt och självständigt 
• God analytisk förmåga 
• Förmåga att omsätta idéer till handlingar och lösningar (problemlösning) 
• Entusiastisk och målmedveten  
• Lagspelare och kan arbeta i en internationell miljö.  

 
 
Ansökning inklusive CV ska skickas till info@rewilding-sweden.com.  
 
För ytterligare information kontakta Karin Åström, Programme Developer, Rewilding 
Sweden. e-post: karin.astrom@rewilding-sweden.com Tel 073-584 00 17 

 


