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Vikarie sökes till medlingsbyrån  
 
Ålands fredsinstitut söker en vikarierande medlingsansvarig för anställning i 9 månader från 1 
september 2013 till 31 maj 2014, med möjlighet till förlängning. 
 
Ålands medlingsbyrå erbjuder kostnadsfritt medling åt parter i brott- och tvistemål, i enlighet med lagen 
om medling vid brott och i vissa tvister. Tjänsten upprätthålls av Ålands fredsinstitut i enlighet med avtal 
med statens ämbetsverk på Åland. Verksamheten inleddes i augusti 2006 och leds av en halvtidsanställd 
medlingsansvarig inom ramen för Ålands fredsinstituts verksamhet. Medlingen sköts av frivilliga med-
lare, vars utbildning och fortbildning medlingsbyrån ansvarar för.  
En medlingskommission med representanter för statens ämbetsverk, landskapsregeringens socialvårds-
byrå, landskapsregeringens skolbyrå, Ålands tingsrätt, landskapsåklagarämbetet på Åland, Ålands polis-
myndighet och Mariehamns stads socialförvaltning fungerar som rådgivande organ för medlingsbyrån.  
 
Arbetsuppgifter: 
Din arbetsuppgift är att som ensam anställd på medlingsbyrån handlägga och arrangera medlingar för 
parter i brottsmål och tvister tillsammans med de frivilliga medlarna. Du är en del av arbetsgemenskapen 
på Ålands fredsinstitut. Du har ansvar för uppföljning och statistik gällande medlingsärenden. I dina upp-
gifter ingår också att ha kontakt med, handleda och anordna relevanta fortbildningar och diskussioner för 
de ca 20 frivilliga aktiva medlarna kopplade till medlingsbyrån. Du jobbar för att upprätthålla samordning 
och nätverk med relevanta samarbetspartners på Åland. Kontakt med rättsväsendet på Åland samt med-
larkollegor i Finland för bland annat samarbete kring fortbildning ingår också. 
 
Kvalifikationer: 
Vi söker dig med lämplig högskoleexamen, gärna inom rättsvetenskap. Viktigt är ett grundläggande in-
tresse för konfliktlösning. Erfarenhet av arbetsledning är en merit, likaså erfarenhet av informationsarbete 
och/eller arbete med digitala medier. 
 
Anställningens omfattning och villkor: 
Tjänsten som medlingsansvarig är på 50% men möjlighet till utökad arbetstid inom Ålands fredsinstituts 
övriga verksamhet kan finnas, beroende på din profil och beviljade projektmedel.  
Månadslön (för 50% tjänst) 1.275 euro. 
Skicka din ansökan och CV senast den 4 augusti per mail till bror@peace.ax 
Intervjuer planeras om möjligt till v. 32 
 
Ytterligare upplysningar: 
Bror Myllykoski, administrationschef tel. (018) 23238 (v. 27 och v. 30) 
Vikarierande medlingsansvariga Heidi Öst kan nås per e-post, info@medlingsbyrån.ax 
Ålands Medlingsbyrås hemsida: http://www.medlingsbyran.ax/ 
Ålands fredsinstituts hemsida: www.peace.ax 
 
 


