Sök till
Tamam Malmös
Styrelse!
Vill du bli en del av en växande och progressiv
ungdomsorganisation som jobbar med jämställdhet,
mångfald och antirasism? Tamams lokalförening i
Malmö söker nya ledamöter!
Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
ungdomsorganisation som jobbar med barn, unga och unga
vuxna. Organisationen finns i sju städer och driver ett viktigt
arbete för unga genom att skapa sociala mötesplatser efter
mottot Vänskap Utan Gränser.
Nu kan du ansöka om en plats i Tamam Malmös styrelse! Vi
söker dig som vill vara en del av det strategiska och
ledande arbetet i lokalföreningen. Du ska vara intresserad
av ungas rätt i samhället och vilja jobba med antirasism och
mångfald på gräsrotsnivå.
Det är bra om du gillar att samarbeta med andra, tycker om
att lära dig nya saker och är bra på att ta ansvar. Tidigare
erfarenheter av föreningsliv är positivt, men inget krav.
Tamam håller styrelseutbildningar för alla sina lokalföreningar
och det finns personal på nationellt plan som ger stöd och
stöttning åt de lokala styrelserna.

Tamam Malmö
I Tamam Malmö bedrivs i nuläget tre olika
läxhjälpsgrupper på olika fritidsgårdar och HVB-boenden
runt om i Malmö. Tidigare har det funnits såväl stallgrupp
som tjejgrupp och det finns goda möjligheter att bidra till
ökat engagemang i lokalföreningen inom ramen för ett
styrelseuppdrag.

Uppdraget
Tamam arbetar aktivt mot hierarkier och vill vara
en så platt organisation som möjligt.. Att tänka
normkritiskt och inkludernade är viktigt hos oss.
Arbetsuppgifter:
● Leda och styra lokalföreningens arbete
tillsammans med övriga styrelseledamöter
● Verkställa beslut från årsmöte
● Se till att alla trivs och inkluderas
Arbetsuppgifterna kan variera från termin till termin
och beror på vilka behov och projekt som finns i
stunden. Uppdraget är ideellt och tar ca. 6
timmar/månaden.

Ansökan
Skicka ditt CV och personliga brev, till
josefine.odqvist@tamam.se senast den 15 mars så
återkommer vi för en intervju.

