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Deltid tillsvidare eller längre konsultuppdrag 

 
 
Sofia Sahlin - samhällsintresserad 
projektledare, företagare och musiker 
46 år och 3 barn (15-20 år) 
Nedansjö – Sundsvall – Stockholm  
 
”Du har redovisat väldigt bra”  
Citat ur e-post från handläggare på Jordbruksverket, juni 2020. 
 
Efter många år som frilansande projektledare och musiker söker jag ett deltidsjobb som är 
tillsvidare, ett längre vikariat eller långvarigt konsultuppdrag på 50-80%. Spektret på vad 
detta skulle kunna innehålla är brett – kan gärna vara omvärldsanalytiker, men kan också 
tänka mig att registrera verifikat, arbetsleda och driva projekt för att nämna något.  
Sa jag musiker och trädgårdsmästare också? 
Beroende på ersättning och arbetsvillkor kan heltid eventuellt vara intressant. 

 
Ända sedan första föreningen jag startade 1997, har jag ofta varit (den drivande ;-)) spindeln 
i nätet i de sammanhang jag befinner mig i. Den som håller i möten, göra budgetar i Excel, 
kombinerar olika människors önskemål och mål till strukturer, planerar för och håller 
deadlines, korrekturläser och sköter externa kontakter, sorterar, prioriterar, rapporterar, 
redovisar, rekvirerar och kommunicerar. 
Innan min examen på musikerlinjen på Musikhögskolan i Stockholm 1998 hade jag redan 
jobbat heltid som musiker, tvärflöjtist, under 1 år. Efter ytterligare 7 mycket framgångsrika 
år som yrkesmusiker i orkestrar och produktioner ville jag bredda min arbetsvardag och 
växlade över till egenföretagare och projektdrivare. Genom en kantorsexamen breddade jag 
sedan mina musikaliska spektra och jag drivs alltjämt av lusten att utvecklas inom olika delar 
av musikens värld. 
 
Mina erfarenheter och meriter har en stor bredd och även djup.  
Jag har frågat mig om det ser ”för mycket” ut att berätta om alla mina kunskaps- och 
yrkesområden, men såhär är jag, ger mig in i saker med stor intensitet, har lätt för att lära, 
men har även egenskapen att jobba med långa linjer och uthålligt. 
Läs mer om det som behövs i ditt sammanhang, organisation eller företag! 
 

1. Projektledning – styrelsearbete – strategiska processer 

2. Marknadsföring – sociala medier och hemsidor 

3. Administration allmänt, företagande och bokföring 

4. Social kompetens – nätverk – scenvana  

5. Musik – kultur – barn- och ungdomsgrupper – pedagogik 

6. Samhällsdebatt – jämställdhet – kultur – integration – miljö – odling 
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1. Projektledning – styrelsearbete – strategiska processer 

Sedan 2018 är jag styrelseordförande i Studieförbundet Bilda Mitt som omfattar regionerna 

Gävleborg, Dalarna, Jämtland Härjedalen samt landskapet Medelpad och har ca 50 anställda 

och 40 milj. i omsättning. Sedan 2020 är jag även invald i Bildas förbundsstyrelse och med en 

historik i Bilda Mittsverige sedan 2010 samt flertalet ideella föreningar av olika storlek, olika 

ekonomiska förutsättningar och medlemsantal har jag en rik och långvarig erfarenhet av och 

kunskap om styrelsearbete. Det största projekt jag projektlett var Repertoarrycket III i 

föreningen KVAST som pågick under 1,5 år. Även inom projektledning finns ett stort 

spektrum av tidsperspektiv och storlek (se CV), där allt ifrån ansökningar till kriser, segrar 

och slutredovisningar finns i erfarenhetsbagaget. 

Att hålla i kreativa möten där alla får komma till tals och att de beslut som behövs fattas i 

rätt tid är en favoritsysselsättning, lika så att ha koll på tidsramar och måluppfyllelse. 

Vad gäller långsiktigt strategiskt arbete har jag flera exempel på saker som tagit många år 

och till slut landat där jag/gruppen önskat – uthållighet över tid behövs både för att bli 

framgångsrik flöjtist eller vända röda siffror till svarta med omsorg om människor och 

verksamhetsutveckling under resans gång. 

 
2. Marknadsföring – sociala medier och hemsidor  
Med en termins marknadsföringsutbildning på Bergs School of Communication i ryggen, ett 
antal kortkurser om sociala medier samt skapande och uppdateringar av ett antal hemsidor 
på wordpress är jag trygg i att från ax till limpa få ut ett önskat budskap. Det handlar om 
målgruppstänk redan i skapande av produkt/aktivitet, att skapa fångande texter och rubriker 
med funktionell längd, hur man jobbar med annonser på Facebook för att nämna något. 
Mina hemsidejobb har också gett en praktisk förmåga och kunskap när jag rör mig på nätet 
som underlättar i samverkan med web- PR- och reklambyråer när detta är aktuellt. 
Under mitt uppdrag som projektledare i föreningen KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska 
Tonsättare) ökade vi markant antalet gilla på facebooksidan. 
 
3. Administration allmänt, företagande och bokföring 
Som framgår i cv så använder jag mig obehindrat av dator – officepaketet samt 
grundläggande bildredigering. Detta har jag jobbat med och utvecklats i under 25 år. Jag har 
lätt för att förstå och sätta mig in i nya administrativa system. Har även jobbat i Hogia, File 
Maker, Teams och Outlook samt flera molntjänster. 
Under flera år bokförde jag själv min firma samt flera föreningar, har alltså goda kunskaper i 
hur kontoplaner är uppbyggda, moms- och ag-deklarationer, praktisk registrering av 
verifikat, olika sätt att jobba med resultatenheter och projekt särredovisat samt även haft 
anställda och samarbetat med arbetsförmedlingen. Utifrån mina styrelseuppdrag samt 
uppdrag som revisor i ideella föreningar kan jag läsa/tyda budgetar och resultat- och 
balansrapporter, nyckeltal med mera. Företagsformer jag haft: EF, HB, AB och ideell 
förening som driver näring. 
Då jag både ansökt, drivit och rekvirerat samt slutrapporterat flera EU-projekt inom Leader 
utan att behöva besvara frågetecken har jag hög tillit till min administrativa förmåga och 
noggrannhet. 
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4. Social kompetens – nätverk – scenvana 

Mitt sociala nätverk är stort och jag har mycket lätt för att knyta nya kontakter. Att värna 

och vårda kunder fick jag med mig från barnsben i familjeföretaget i Luleå. I Västernorrland 

och Jämtland är nätverket stort inom flera områden. Nationellt har jag ett stort kontaktnät 

inom musik och kultur från norr till söder. 

Scenvana: jag har alltid, även som klassisk musiker, gärna pratat med publiken om ”viktiga 

saker” i tillägg till sedvanliga presentationer. Jag trivs på scenen! Jag har modet att säga 

mina åsikter, kan strukturera en presentation, är väl förberedd och strävar alltid efter att 

väcka lust till samtal både där och då samt efteråt.  

5. Musik – kultur – barn- och ungdomsgrupper – pedagogik 
I Cv:t framgår att jag jobbade i Sveriges främsta symfoniorkestrar innan jag valde att styra 
om min yrkesvardag. Sedan dess, 2005, har jag undervisat barn och ungdomar i Break 
Dance, skapat föreställningar med ungdomar i integrationsprojekt, gjort en skolföreställning 
om kroppslig integritet, arbetat som kyrkomusiker i 12 år, blivit sångerska, börjat skriva eget 
material, jobbat 2 år som flöjt- och pianolärare i Ånge musikskola, djupdykt i S:t Olavsledens 
histora. Mitt nätverk inom musiksverige är förstås stort och med ett eller två samtal med 
vänner har jag hela Sveriges musikliv inom räckhåll. Erfarenheten av att jobba i barn- och 
ungdomsgrupper berikar barnperspektivet i projekt och tänk. 
 
6. Samhällsdebatt – jämställdhet – miljö – odling – kultur – integration 
Under de senaste 10 åren har jag funderat på att ge mig in i politiken. Från att i tonåren ha 
varit engagerad i miljöfrågor har engagemanget under resans gång kompletterats med 
jämställdhets- kultur- integrations- företags- och landsbygdspolitik. Jag läser mycket, 
resonerar på sociala medier samt driver och ingår i projekt och sammanhang som berör 
dessa ämnen; landsbygdsutveckling, hantering av sexualbrottsfrågor, en jämställd 
musikscen med mera (se CV). Jag vill åstadkomma förändring! Genom att i flera omgångar 
ha stridit för att bevara skolor och vårdcentral i Stödebygden samt egna livserfarenheter har 
jag även kunskap och åsikter om skola, vård och omsorg. Mina barn har gått i både 
kommunal skola och friskolor. Utifrån ett års odlingsutbildning och livslångt giftfritt odlande 
har jag intresserat mig för området livsmedelsförsörjning. 
Två gånger i livet har jag läst igenom riksdagspartiernas program. Utifrån det och hur jag 
upplever dagens politiska landskap och representanter… jag trivs med Centerpartiet. L skulle 
kunna locka mig. MP och F! har intresserat mig då både jämställdheten och miljön är 
områden där radikala åtgärder är nödvändiga om inte förändringar ska dröja 50 år.  
 
Det var allt för nu! Hoppas att höra ifrån dig med ett erbjudande eller förslag på möte för 
vidare resonemang. Referenser finns för respektive område. 
Vänliga hälsningar 
 
Sofia Sahlin i september 2020 
070-628 83 58 
sofia@mentha.se  
www.mentha.se  
Nedansjövägen 62 
864 96 Stöde 

mailto:sofia@mentha.se
mailto:sofia@mentha.se
http://www.mentha.se/

