
Stationschef för Falsterbo Fågelstation
Falsterbo Fågelstation är belägen på Falsterbonäset i det sydvästligaste hörnet av 
Skåne där vi har bedrivit verksamhet sedan mitten av 1950-talet. Vår verksamhet 
omfattar bland annat ringmärkning och räkning av de fåglar som migrerar över eller 
vistas omkring Falsterbohalvön, samt inventeringar av den lokala häckfågelfaunan. Vi 
har en stark forskningsinriktning, och samarbetar med forskare från flera universitet. 
En viktig del av vår verksamhet är också att sprida kunskap om fåglar och 
fågelflyttning till allmänheten.

Vår personal utgörs av 2 – 3 anställda samt ett 15-tal säsongsanställda, varav många 
är volontärer från olika delar av världen. Falsterbo Fågelstations ambition är att vara 
en ledande och aktiv aktör  inom grundforskningen kring våra fågelpopulationer samt 
att sprida kunskap och intresse för fåglar. Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) är 
huvudman för Falsterbo Fågelstation.

Vi söker en driven person med ett genuint intresse för såväl fåglar som människor.  
Du är intresserad av att leda och jobba tillsammans med en grupp entusiastiska 
ornitologer. Du har ett grundläggande ekonomiskt tänk som kan omsättas i olika och 
innovativa finansieringslösningar för stationens kärnverksamhet samt för projekt med 
kortare tidshorisont. Du är en social och kommunikativ person som har lätt för att 
skapa nya kontakter. Du är nyfiken, positiv och initiativrik, samt besitter en god 
skriftlig uttrycksförmåga. 
Du blir en nyckelspelare i utvecklingen och moderniseringen av Falsterbo 
Fågelstation, vilket kommer innebära en stor exponering mot det internationella 
fågelstationssamfundet, inom vilket du kommer att ges unika ledarmöjligheter. 

Rollen
Det dagliga arbetet som stationschef sker på fågelstationen i Falsterbo, med viss 
möjlighet till distansarbete. Arbetsuppgifterna består av att:
● Leda fågelstationens verksamhet samt ha personalansvar för fast personal och 

volontärer. 
● Arbeta tillsammans med Falsterbo Fågelstations styrande kommittéer kring den 

strategiska utvecklingen av verksamheten. 
● Ansvara för att kommunikationen inom fågelstationens organisation fungerar.
● Hitta utökad finansiering för fågelstationens verksamhet (etablera samarbeten, 

skriva ansökningar, hitta sponsringsmöjligheter, etc.) i syfte att säkra en långsiktig 
finansiering.

● Representera fågelstationen i kontakter med media och externa parter. Vara 
proaktiv i detta arbete. Hålla presentationer för, och nätverka med intressenter och 
samarbetspartners. 

● Skriva resultatsammanställningar och bidra med material till externa publikationer 
på såväl engelska som svenska.



Kvalifikationer
● Erfarenhet av ledarskap och personalansvar
● Erfarenhet av att hitta finansiering och verksamhetsutveckling
● Intresse för fåglar
● Självgående och ansvarstagande med god samarbetsförmåga
● Trygg, rak och tydlig i din kommunikation
● Strukturerad och noggrann
● Duktig på att uttrycka dig i tal och skrift (svenska & engelska)

Följande kvalifikationer är meriterande, men är inga krav:
● Ringmärkningserfarenhet
● Universitetsexamen i biologi/ekologi
● PhD i biologi/ekologi

Ansökan
Skicka ansökan och CV till Björn Malmhagen (bjorn@falsterbofagelstation.se). Vi 
tillämpar löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Omfattning: 100 %
Tillträde: Så snart som möjligt
Placering: Falsterbo, med möjlighet till distansarbete.

Läs mer om oss på www.falsterbofagelstation.se 
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