Praktikplats inom
verksamhetsutveckling
Är du intresserad av ungas samhällsengagemang och
aktörskap? Vill du jobba med frågor som rör
civilsamhället, normkritik och antirasism? Då har vi ett
uppdrag till dig! Tamam utlyser praktiktjänster i tre
lokalföreningar!
Tamam är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
organisation som jobbar med barn, unga och unga vuxna. Vi
jobbar med mångfald, antirasism och samhällsengagemang för
att skapa sociala mötesplatser efter mottot Vänskap Utan
Gränser. Just nu söker vi praktikanter till våra lokalföreningar i
Lund, Malmö och Göteborg. Praktiken är på heltid och
sträcker sig över vårterminen 2020.
Som praktikant i en av våra lokalföreningar kommer du vara
en nyckelperson och arbeta tillsammans med styrelsen,
medlemmarna och alla volontärer. Du kommer arbeta med att
driva, utveckla och starta upp lokala verksamheter och
aktivtetsgrupper, samtidigt som du deltar i arbetet på ett
nationellt plan.
Hos oss har du möjlighet att själv utforma och påverka din
praktik beroende på vad du brinner för och tycker är roligt.
Vi ser därför att du har en stark initiativförmåga och kan
arbeta självständigt. Samtidigt är det viktigt att du har god
samarbetsförmåga och social kompetens som gör att du har lätt
för att möta nya människor och miljöer.

Arbetsuppgifter
Med stöd och handledning av anställd personal kommer dina
arbetsuppgifter exempelvis bestå av:
• Verksamhetsbaserat arbete: Du kommer arbeta aktivt med
våra verksamheter (tjejgrupper, fotbollsgrupper, språkcaféer,
läxhjälp mm) för att bistå och utveckla dem. Du kommer även
vara gruppledare för en verksamhet under terminen.
• Representation: Vara Tamams ansikte utåt och representera
organisationen på mässor och konferenser, samt göra skolbesök
och representera Tamam i olika nätverk.
• Metodutveckling: Ta fram och hjälpa till att implementera
metoder som underlättar lokalföreningarnas arbete.
• Administrativt arbete: Söka pengar för olika projekt och
aktiviteter, värva medlemmar, sköta kontakten med våra
medlemmar och samordna medlemsträffar.
• Tamams nationella årsmöte: Planera och hjälpa till inför
Tamams nationella årsmöte för medlemmar från hela Sverige.
I din praktik kommer du få möjlighet att fördjupa din kunskap i
förhållandet mellan det civila samhället och den offentliga sektorn,
kunskap som är värdefull även efter din praktik! Du lär dig arbeta
med strategier för att synliggöra och implementera behovet och
vikten av mångfald, ungas samhällsengagemang, antirasism och
ungdomsperspektiv i praktiken.
Genom din praktik får du dessutom god kunskap om
organisationsstrukturer och föreningsliv, samt ett brett kontaktnät
av personer inom civilsamhället.

På Tamam strävar vi efter att arbeta normkritiskt internt
såväl som externt. Vi vill ständigt utmana, synliggöra och bryta
ner de normer och sociala gränser som finns för att kunna skapa
en mer inkluderande organisation och ett mer inkluderande
samhälle. Vi vill ha mångfald i vår organisation och ser också
positivt på erfarenheter som inte är akademiska.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska samt erfarenhet av
civilsamhället är mycket meriterande.
Maila eventuella frågor och ansökan med CV och personligt brev
till louise.burenby@tamam.se Svara på frågorna varför du vill
göra din praktik på Tamam och vad du hoppas få ut av din
praktik. Skriv även i vilken stad du söker praktik.

Sök senast 10:e december! Intervjuer sker löpande och
praktiktjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vänta
därför inte med att skicka in din ansökan!
Gå in på vår hemsida http://tamam.se för att läsa mer om
Tamam, och vad tidigare praktikanter har tyckt om att praktisera
hos oss! Vi ser fram emot att höras av!

