Tamam är rikstäckande ideell ungdomsorganisation som arbetar för
med mångfald, anti-rasism och ungas samhällsengagemang efter mottot
vänskap utan gränser. Tamam kommer under 2018 driva ett projekt i
Stockholm för att stärka asylsökande unga vuxnas kunskaper om sina
rättigheter genom samtalsgrupper som diskuterar och undersöker
mänskliga rättigheter i praktiken.
Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med att leda ett projekt i Stockholm riktat mot asylsökande
unga vuxna. Projektet syfte är att stärka asylsökandes möjlighet att etablera sig
genom att öka sina kunskaper om sina rättigheter och förståelse för det svenska
samhället. Syftet är även att ge deltagarna utökat kontaktnät, stärkt
handlingsutrymme och möjlighet att öva svenska. Projektet består i att starta
och driva samtalsgrupper för asylsökande 18-25 år utifrån ett material om
mänskliga rättigheter i praktiken.
Inom projektet kommer du arbeta med att starta och stötta samtalsgrupper,
rekrytera frivilliga samtalscoacher liksom nå och engagera deltagare till
grupperna. Du kommer även ansvara för att arrangera utbildningar inom ramen
för projektet, stärka samarbetet med andra föreningar i Stockholm och övriga
delar av Tamam samt administrativa uppgifter inom projektet.

Du kommer arbeta självständigt men ingår i Tamams team av anställda och
praktikanter. Du arbetar i nära kontakt med Tamams övriga anställda och i nära
samarbete med lokalavdelningen i Stockholm. Projektet drivs i Fisksätra och
Blackeberg. Du kommer ha flexibla arbetstider där du i huvudsak själv styr över
din arbetstid. Visst kvälls- och helgarbete förekommer.
Du kan läsa mer om projektet i en sammanfattning av projektbeskrivningen på
Tamam hemsida (www.tamam.se) under Delta  Jobb och Praktik.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett engagemang för mänskliga rättigheter och vänskap
utan gränser. Vi söker en person som är självständig och vågar testa nya idéer
och metoder. Du ska tycka om att hjälpa frivilliga, leda grupper och skapa
sammanhållning. Du tycker om att skapa nya kontakter och hitta nya
samarbetsformer. Det är viktigt att du kan göra prioriteringar och vara flexibel
vilket innebär att du snabbt kan ändra hur du arbetar, vågar tänka om och kan
växla mellan olika arbetsuppgifter. 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. Eftersom Tamam är en ungdomsorganisation ser vi gärna att du som söker
också definierar dig som ung.
Det är ett krav att du:
- Talar och skriver svenska
- Är bekväm med att använda dator och internet som arbetsverktyg
- Kan arbeta självständigt
Det är mycket meriterande om du:
- Har kunskap om asylprocessen och/eller etablering/integration/situationen för
asylsökande antingen genom egna erfarenheter eller genom arbete, ideellt
engagemang eller studier
- Språkkunskaper utöver svenska såsom farsi, dari, somaliska, arabiska med
flera
- Har erfarenhet av engagemang eller arbete inom den ideella sektorn
Det är meriterande om du:
- Är eller har varit engagerad i Tamam
- Erfarenhet av utåtriktat arbete, kommunikation och rekrytering
- Kunskap om normkritik och/eller mänskliga rättigheter
Vi vill att du uppskattar prestigelösa sammanhang och delar Tamams
värderingar. Tamam tillämpar IDEAs kollektivavtal med Unionen.
Varaktighet/arbetstid
Tjänsten är på 40 procent och en visstidsanställning på 11 månader från 201801-15 fram till 2018-12-15.
Ansökan skickas till rekrytering@tamam.se senast den 10 december. Intervjuer
sker löpande. Bifoga CV och personligt brev i ansökan.
Vid frågor kontakta tilde.dahl@tamam.com.

