Tamam söker en
projektansvarig till
Riksstyrelsen 2018-2019!
Tamam är en organisation som präglas av dess medlemmar. Som en del av
Tamam har du möjligheten att vara i framkant av utvecklingen av
feministiskt ledarskap i form av en av Sveriges mest innovativa
organisationer. Du har möjlighet att utveckla våra projekt och sätta på prov
dina visioner för samhället och dina medmänniskor!

Nu söker vi en projektansvarig till Riksstyrelsen!

Som projektansvarig ansvarar du över att hålla koll på nya projekt samt vara
kontaktperson till Office för de projekt som är aktiva. Du kommer att få
sammanställa en lista över vilka aktiviteter som sker i lokalföreningarna och
se till att de inte krockar med andra aktiviteter. Ett annat ansvarsområde är
att undersöka vilka organisationer Tamam kan samarbeta med i de olika
lokalföreningarna, till exempel genom att kontakta kommunen och andra
föreningar. Du kommer även att vara ansvarig för Tamams nationella träffar.

Vi tror att du som söker är en person som har ett stort intresse för
projektledning, brinner för ungdomsorganisering och har tidigare erfarenhet
av det unga civilisamhället genom att ha varit deltagare, volontär, anställd,
praktikant, eller liknande. Vidare tror vi att du som söker trivs i en
arbetsmiljö som präglas av flexibilitet och engagemang, med stor möjlighet
att själv forma ditt uppdrag. Utöver det söker vi en person som är kreativ och
självständig!

Ledamöter
Som ledamot i Tamam Riksstyrelse kan du förvänta dig ett spännande
uppdrag som är givande och utvecklande, och väldigt roligt. Du får insyn i
hela organisationen och får ta stort ansvar.

Som ledamot i Tamams Riksstyrelse har du möjlighet att arbeta med det du
tycker är kul, intressant och givande. Tillsammans med resten i styrelsen har
du ett ansvar för att se till att de mål och beslut som medlemmarna beslutar
om på årsmötet uppfylls. Som ledamot i Riksstyrelsen är du en del av ett
arbetslag och förväntas därmed bidra till ett gott arbetsklimat och jämn
arbetsfördelning. Ledamöter i Riksstyrelsen har sitt eget
ansvarsområde/egna arbetsuppgifter och förväntas ta eget ansvar för att de
genomförs - vilket ansvarsområde eller uppgifter det blir beror dels på beslut
som tas på årsmötet samt vilket intresse som finns i Riksstyrelsen som
helhet och den individuella ledamoten. Som ledamot får du genomgå en
styrelseutbildning och du har alltid stöd av Tamams organisationsutvecklare
och organisationssekreterare. Riksstyrelsen har också en egen budget för sitt
arbete där budget för kompetensutbildning, och så vidare, ingår.

Hur arbetar riksstyrelsen?
Ordförande och ledamöter i styrelsen ansvarar för sitt arbetsområde genom
planering, delegering och kommunikation med övriga styrelsen, de anställda,
medlemmar och volontärer. Styrelsemöten hålls online via Skype var tredje
vecka, två timmar per möte. Styrelsen anordnar utöver det fyra fysiska
träffar per år, så kallade visionshelger där hela styrelsen samlas. Även
medverkan på årsmöteshelg någon gång mars-maj och lägerhelg i
oktober/november är obligatorisk. Tamam betalar såklart för resekostnader
och ordnar boende.

Hur mycket tid tar uppdraget?
Hur mycket tid uppdraget i Riksstyrelsen tar varierar vecka till vecka, månad
till månad. Men generellt förväntas ledamöter lägga ner cirka 8
timmar/månad.

Samarbete med anställda
Tamam har två tillsvidareanställda; en organisationsutvecklare och en
organisationssekreterare. Utöver det har Tamam i nuläget 4 projektanställda;
två i Stockholm och två i Malmö/Lund. Styrelsen är arbetsgivare till de
anställda och sköter det strategiska arbetet medan de anställda utför det
exekutiva.

Hur ansöker jag? Hur nominerar jag någon jag känner?
Är du intresserad av något uppdrag? Eller vet du någon annan som skulle
passa perfekt för något av uppdragen?

Fyll i så fall i detta formuläret:
https://docs.google.com/forms/d/1QjLVOMdXNw7EYiCSlJLjiEN7sMT0CnWchqi
pwCj7cE/edit

Valberedningen kommer att kontakta alla som fyller i formuläret.

Vill du veta mer om styrelseuppdraget? Marie i Riksstyrelsen berättar här om
hennes uppdrag i styrelsen - vad som varit kul och vilka uppgifter hon har
haft.

Frågor?
Vill du veta mer om uppdraget eller har några frågor, kontakta Louise
Burenby:
louise.burenby@tamam.se

Om Tamam
Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som
arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas
samhällsengagemang efter mottot “Vänskap utan gränser”. För mer
information om vad Tamam är och gör, besök www.tamam.se.

