
 

 

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er 

livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og 

samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.  

Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. 

 

Prosjektleder for 4H-gård i Øst 
4H Østfold har ledig stilling som prosjektleder for prosjektet «4H-gård i Øst». Stilingen har et omfang 

på 50% og en varighet på 1,5 år. Stillingen kan øke i omfang, varighet og geografi.  

 

Om prosjektet: 

Prosjektet går ut på å: 

 Øke antall 4H-gårder i Østfold. 

 Skape et nettverk blant 4H-gårdsaktørene i Østfold. 

 Gjøre 4H-gårdstilbudet kjent i fylket. 

 Utvikle gode aktivitetstilbud på/for gårdene. 

 Sørge for at det å drive 4H-gård skal være en inntektsgivende tilleggsnæring for bønder i 

Østfold som ønsker å drive besøksgård.  

4H-gårdene er åpne gårdsanlegg som er spesielt tilrettelagte for besøk av barn, unge og voksne. En 

godkjent 4H-gård er en profesjonell reiselivsaktør med gode helårige gårdsopplevelser. 

 

Hensikten med 4H-gårder er å:  

 Ha gode utstillingsvinduer for landbruket. 

 Skape en arena for læring og utvikling av grønne verdier hos barn og unge. 

 Skape bevisste forbrukere med kunnskap om norsk matproduksjon. 

 Rekruttere til landbruket ved å skape interesse og vise mulighet.  

 

Sentrale arbeidsoppgaver:  

 Arbeide for å øke antallet 4H-gårder i Østfold. 

 Skape nettverk for 4H-gårder i Østfold. 

 Individuell oppfølging av 4H-gårdene innen f.eks. næringsutvikling, sikkerhet, aktivitetstilbud, 

arrangementsavvikling osv.  

 Arrangere kurs og samlinger for potensielle og nåværende 4H-gårder. 

 Gjøre 4H-gårdstilbudet kjent i Østfold. 

 Samle og utvikle gode pedagogiske og inntektsgivende aktivitetsopplegg for 4H-gårdene. 

 Videreutvikle prosjektet og skaffe finansiering.  

 Administrativt arbeid knyttet til prosjektet og eventuelle fellesoppgaver for administrasjonen i 

4H Østfold.  

 

 

 

 

 



 

 

Vi søker deg som:  

 Jobber strukturert, effektivt og målbevisst.  

 Har sterkt pågangsmot, er initiativrik, positiv og løsningsorientert.  

 Har god kunnskap om landbruk, næringsutvikling, besøksgårdsvirksomhet og naturbasert 

reiseliv. 

 Har erfaring med kommunikasjonsarbeid og har gode formidlingsevner (muntlig, skriftlig og 

grafisk), samt evne til å motivere og inspirere. 

 Har kjennskap til prosjektorganisering, og erfaring med å søke prosjektmidler.  

 Har arrangørkompetanse og kjennskap til organisasjonsarbeid, helst 4H og 4H-gårder. 

 Jobber godt både selvstendig og i samarbeid med ansatte og frivillige i alle aldre.  

 Har relevant høyere utdanning og relevant arbeidserfaring.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter avtale. Tiltredelse etter avtale, helst snarlig.  

Arbeidssted for stillingen er hos 4H Østfold på Kalnes VGS. i Sarpsborg. For stillingen inngår 

medlemskap i Statens Pensjonskasse og forsikringsordninger. Stillingen er fleksibel med tanke på 

avspasering, og en må regne med noe kvelds- og helgearbeid. En må ha førerkort klasse B og 

disponere bil.  

 

Kontaktperson for stillingen 

Regionleder Beate Johansen: beate.johansen@4h.no / 960 96 774. 

 

Søknad 

Søknad og CV sendes til beate.johansen@4h.no senest 20. november.   
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