Vill du jobba med och för
unga?
- Bli praktikant på Start Up!

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!
Till höstterminen söker Tamam en praktikant till “Start
Up”, ett projekt där unga skapar egna fritidsaktiviteter för
sig själva och andra unga.
Tamam är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som
jobbar med och för barn, unga och unga vuxna. Vi jobbar med mångfald,
antirasism och ungas samhällsengagemang för att skapa sociala
mötesplatser efter mottot Vänskap Utan Gränser. Just nu söker vi en
praktikant till projektet Start Up i Lund. Praktiken är på heltid och
sträcker sig över höstterminen 2020.
I Start Up kommer du att arbeta nära projektledaren, lokala aktörer och,
viktigast av allt; de ungdomar som deltar i projektet och som är projektets
primära samarbetspartners. Det är därför viktigt att du tycker om att arbeta
med och för unga och att ni har förmåga att skapa tillitsfulla relationer med
varandra. Detta är också viktigt när det gäller relationer med externa
samarbetsaktörer såväl som med kollegor internt på organisationen.
I Tamam har du möjlighet att påverka ditt arbete efter vad du
intresserar dig för och har lust att utveckla dig själv inom. Därför ser
vi gärna att du också har förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Om projektet och dig
Start Up i Lund är ett tjejseperatistisk projekt som riktar sig mot tjejer som
är i åldern 13-22 år och har erfarenhet av att vara nyanländ i Sverige. För att
kunna tillgå projektets olika sociala rum ser vi därför gärna att du som söker
identifierar dig som tjej.
Syftet med projektet är att stärka deltagarnas självständiga organisering.
Detta genom att stötta och ge verktyg så att de kan förverkliga egna ideer
för fritidsaktiviteter som de vill skapa för sig själva och andra barn och unga.
Vi tror på att unga bäst vet hur det är att vara ung, och vad man som ung
har behov av. Därför utgår projektet från de unga deltagarna, deras
perspektiv, erfarenheter och önskemål. Tamams roll i detta är därmed inte
att vara drivande i de aktiviteter som skapas, utan att finnas där för att ge
det stöd deltagarna behöver för att genomföra sina egna idéer. Detta gör vi
bland annat genom att hålla workshops där deltagarna lär sig om normkritik
och inkluderande ledarskap. För att kunna vara med och bidra till allt detta är
det ett krav att du kan prata och förstå svenska. Dessutom sker en del av
detta arbetet på kvällar och helger och det är därför också ett krav att du
ibland kan arbeta på obekväm arbetstid.

Om praktiken och dig
Praktiken är obetald och sträcker sig från augusti 2020 till januari 2021.
Beroende på hur situationen ser ut i organisationen under hösten kommer
praktiken antingen vara på fulltid i Start Up eller på halvtid i Start Up och
halvtid i ett annat uppdrag. Hur detta kommer läggas upp kan vi diskutera
närmare under intervjun. Till en viss grad kan du själv vara med och påverka
detta, men det kommer vara beroende på andra faktorer vi behöver anpassa
oss till. Detta villkor sätter krav på att du som person är flexibel och har
förmåga att anpassa dig efter växlande situationer. Såklart alltid med
stöd från projektledaren som du kommer jobba nära tillsammans med.

Därutöver är det meriterande om du…:
- Har kunskap om hur makt fungerar, och har analytiska förmågor.
- Utöver svenska kan arabiska, somaliska, persiska eller dari.
- Är nyfiken på hur det är att arbeta med civilsamhällesfrågor på lokal nivå.

Arbetsuppgifter
Som praktikant i Tamam kommer dina arbetsuppgifter att variera från allt
mellan små uppgifter som tex att planera bussresor och chatta med
deltagare till större uppgifter som att stötta deltagarna i att planera och
genomföra en aktivitet eller en verksamhet. Vi jobbar nära projektets
deltagare och försöker hela tiden att ge det - för dem - mest relevanta stöd.
Denna flexibilitet kräver god kommunikation och ett utvecklingsperspektiv
vilket innebär att du som söker gärna får tycka om att samarbeta,
kommunicera och utveckla.
Med stöd och handledning av projektledaren kommer dina
arbetsuppgifter exempelvis bestå av:
• Delta på workshops för projektets deltagare som handlar om att ge
dem information, stöd och verktyg till att organisera egna aktiviteter. Ditt
deltagande får gärna vara aktivt där du också håller i pass.
• Delta på planeringsmöten och spontana träffar med deltagarna för
att ge dem stöd i en konkret planering, detta ibland tillsammans med
projektledaren men också gärna själv och på eget initiativ.
• Delta på deltagarnas egen-planerade aktiviteter, dels för att visa
uppbackning, dels för att vara där som en vuxen man kan lita på och gå till
ifall något uppstår.
• Sköta administrativa uppgifter som tex att skriva ut info till deltagarna,
samla in signaturer från förälder, skriva anteckningar, dokumentera möten,
göra research, skriva ansökan, etc.

Intresserat?
Vill du söka denna praktikplats? KUL! Skicka ditt CV och ett personligt
brev till Start Ups projektledare Mie Holm Christensen: mie.holm@tamam.se.
Ditt personliga brev ska innehålla ett svar på frågan: Vad tycker du
kännetecknar en bra ledare? Har du frågor till praktiken eller vill du veta
mer om Tamam eller Start Up? Lika kul, hör av dig till Mie då också!
Sök senast 8:e Juni! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas
före sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser mycket fram emot att höra från dig!

