Tamam Malmö söker samordnare
för läxläsning och läxhjälp
Tamam är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som arbetar för vänskap
utan gränser genom fritidsaktiviteter, läxläsning, normkritik och öppna
mötesplatser. Lokalavdelningen i Malmö söker nu en samordnare med inriktning på
läxläsning för en deltidstjänst på 20 procent från september 2017 till april 2018.
Arbetsuppgifter
Som samordnare kommer du ha ett övergripande ansvar för allt som rör Tamams verksamhet
kring läxhjälp och läxläsning i Malmö. Du kommer sköta samordningen i grupperna,
dokumentation, kontakt med fritidsgård och HVB-boenden liksom kontakt med frivilliga och
gruppledare. Du kommer även ansvara för att stärka och utveckla verksamheten genom att hålla
utbildningar, rekrytera frivilliga, ta fram material och stötta grupperna.
Du kommer ingå i Tamams office-team och arbeta i nära samarbete med Tamam Malmös
styrelse. Du kommer ha flexibla arbetstider där du i huvudsak själv styr över din arbetstid. Visst
kvällsarbete förekommer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett engagemang för barn och ungas rättigheter, lika möjligheter i skolan
och vänskap utan gränser. Vi söker en person som är självständig och söker långsiktiga lösningar.
Du ska tycka om att hjälpa aktiva och ha ett intresse av lärande. Du ska kunna göra
prioriteringar och snabbt kunna sätta dig in i problem då det är en tidsbegränsad tjänst. Det är
också bra om du lätt kan ta till dig ny kunskap och själv ta reda på den information du behöver
för att göra ett bra jobb.
Det är ett krav att du:
- talar och skriver svenska flytande
- är bekväm med att använda dator och internet som arbetsverktyg
- kan arbeta självständigt
Det är meriterande om du:
- är eller har varit engagerad i Tamam
- har erfarenhet av engagemang eller arbete inom den ideella sektorn, gärna inom Malmö
- har erfarenhet av att arbeta med barn och unga
- kunskap om normkritik, lärande, skola och/eller kommunikation
- språkkunskaper
Vi vill att du uppskattar prestigelösa sammanhang och delar Tamams värderingar.
Varaktighet/arbetstid
Tjänsten är en visstidsanställning på 20 procent i ca 8 månader från 2017-08-28 till 2018-04-25.
Tamam tillämpar IDEAs kollektivavtal med Unionen.
Ansökan skickas till rekrytering@tamam.se senast den 17 augusti.
Intervjuer hålls vecka 34. Bifoga CV och personligt brev i ansökan.
Vid frågor kontakta suzana.fazlija@gmail.com.

