Tamam Lund söker
projektledare!
Tamam är ideell ungdomsorganisation som arbetar med mångfald, antirasism och
ungas samhällsengagemang efter mottot vänskap utan gränser. Tamam Lund
kommer från september 2018 till augusti 2019 driva ett projekt för att stärka
ungas ledarskap och inkludera unga i det lokala integrationsarbetet. Och därför
söker vi nu en riktigt grym projektledare!
Om projektet
Syftet med projektet är att stärka ledarskapet hos unga med erfarenhet av att vara
nyanländ för att de ska vara aktiva aktörer som bidrar till att stärka integrationen i Lund.
Med integration syftar vi på social gemenskap, ömsesidighet och lika möjligheter. Tamam
vill driva projektet eftersom vår erfarenhet är att insatser för förbättrad integration blir bäst
när ungas erfarenheter och kunskap får vara en aktiv och ledande deli både idé- och
aktivitetsfasen. Målgruppen är unga mellan 15-22 år.
Projektet består av två delar, en idéfas och en aktivitetsfas. Under idéfasen kommer unga
genom utbildningar och workshops ges kunskap och verktyg i organisering liksom utveckla
idéer som kan bidra till ökad social gemenskap och inkludering. Den andra delen,
aktivitets-fasen, handlar om att ungas idéer sätts i verket och att unga inom projektet får
stöd att utveckla och driva sina idéer tillsammans i grupp. Aktiviteterna ska i första hand
arrangeras i anknytning till de bostadsområden i Lund där många nyanlända familjer flyttar
till under 2018.
Arbetsuppgifter
Projektledaren kommer ha det övergripande ansvaret för planering och genomförande av
projektet. Projektledaren arrangerar workshops, rekryterar deltagare, genomför klassbesök
och ansvarar för all kommunikation inom projektet. Projektledaren ansvarar för att förankra
projektet inom Tamam och i Lund och skapa engagemang för projektet hos unga.
Projektledaren processleder uppstarten och utvecklingen av verksamheter och är även
ansvarig för att stötta de som inom ramen för projektet startar och driver verksamhet.
Projektledaren ansvarar för kontakt med samarbetspartners i projektet. Projektledaren
kommer vara ett stöd för målgruppen när det gäller utvärdering och spridning av projektet.
Vem söker vi?
Projektledaren är en person med mycket god kunskap om föreningslivet och organisering
liksom frågor som rör ungdomsperspektiv, integrationsverksamhet, nyanlända ungas
situation och normkritik.
Vi söker dig som har ett engagemang för ungas självständiga organisering. Det är viktigt att
du tycker om ansvar och trivs bäst med att arbeta nära verksamhet.

Vi söker en person som är självständig och vågar testa nya idéer och metoder. Du ska ha
förmågan att skapa ledaregenskaper hos andra och själv trivas med att leda grupper. Du
ska tycka om att arbeta i nära samarbete med andra och förstå en grupps/individs
förutsättningar och behov för att kunna skapa roliga och inkluderande verksamheter.
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. 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
- Kan arbeta självständigt
- Har erfarenhet av arbete med ungdomar kopplat till självständig organisering och
ledarskap
- Förstår och ställer dig bakom utgångspunkten i projektet, det vill säga en vilja att förändra
innebörden av integration och integrationsinsatser i det lokala samhället (läs
projektbeskrivning för syfte och mål med projektet)
- Är bekväm med att använda dator och internet som arbetsverktyg
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet av engagemang eller arbete inom Tamam eller andra delar av ideell sektor
- Kontakter och nätverk inom den idéburna sektorn i Lund, gärna kopplat till integration
och/eller unga
- Kunskap om normkritik och erfarenhet av att skapa inkluderande verksamhet
- Språkkunskaper utöver svenska såsom farsi, dari, somaliska, arabiska, engelska med flera
Vi vill att du uppskattar prestigelösa sammanhang och delar Tamams värderingar.
Varaktighet/arbetstid
Tjänsten är på 100 procent och en visstidsanställning på 12 månader från 2018-09-01 fram
till 2019-08-31.
Tamam tillämpar IDEAs kollektivavtal med Unionen.
Ansökan skickas till rekrytering@tamam.se senast den 3 juli. Bifoga CV och personligt brev i
ansökan.
Vid frågor kontakta sanna.asp@tamam.com.

