Tamam söker projektledare till vårt projekt
Tamam Luna i Malmö
Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation
som arbetar med och för barn och unga och med att uppmuntra ungas
samhällsengagemang, skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och med frågor
kopplade till antirasism och det unga föreningslivet.
Vi söker nu en projektledare för vårt projekt Tamam Luna - ett Allmänna
Arvsfonden finansierat projekt med mål att starta upp en separatistisk
mötesplats i Malmö för HBTQI+ ungdomar som rasifieras som icke-vita.

Om projektet
Tamam Luna vill erbjuda HBTQI+ ungdomar (13-19 år) som rasifieras som icke-vita
en trygg, kul och stärkande mötesplats. Projektet vill också stärka gruppens
förutsättningar att delta i övriga föreningslivet, förbättra psykisk hälsa och stärka
gruppens nätverk.
Projektet vill öka kunskapen hos andra aktörer som arbetar med unga om hur man
kan organisera sin verksamhet på ett rättvist och jämlikt sätt.
Tamam Luna vilar på en maktkritisk analys och vill synliggöra och motverka de
strukturer som bidrar till att HBTQI+ ungdomar som rasifieras som icke-vita får
sämre möjligheter och förutsättningar att delta i föreningslivet. Genom ett tydligt
rättighetsbaserat arbete vill vi stärka gruppens rättigheter, förutsättningar och
möjligheter.
Projektets arbetsgrupp kommer att bestå av två projektledare (den aktuella
tjänsten är på 100% och den andra på 50%), en projektmedarbetare och en
kurator.
Mötesplatsen kommer att drivas i Malmö men projektet har mål om att även nå
ungdomar på landsbygden i Skåne.
Arbetsuppgifter
Projektledaren kommer att leda projektet och dess praktiska genomförande.
Projektledaren är ansvarig för att planera och leda mötesplatsen och ge stöd till de
som deltar i projektet. Projektledaren planerar och leder projektets aktiviteter,
rekryterar deltagare och volontärer, ansvarar för informationsspridning, håller

föreläsningar/workshops, utvecklar samarbeten, besöker fritidsgårdar och andra
föreningar. Projektledaren ansvarar för att ge målgruppen inflytande över projektet,
dokumentation, uppföljning och att representera projektet utåt. Projektledaren
bistår i arbetet med utvärdering, rapportering och administration. Projektledaren
handleder projektmedarbetare och kurator.
Projektledaren förväntas ha mycket god insyn i de krav på uppföljning och
dokumentation som Allmänna Arvsfonden har. Projektledaren har inte eget
budgetansvar men förväntas delta aktivt i arbetet och framförallt ställs krav på god
dokumentationsförmåga.
Det kommer att vara flexibla arbetstider där projektledaren i huvudsak själv styr
över sin arbetstid. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort intresse, engagemang och erfarenhet att skapa
trygga verksamheter för unga. Du är social och öppen och har en förmåga att
skapa engagemang och självförtroende hos andra. Du har en självklar maktkritisk
analys och vill arbeta utifrån ett antirasistiskt och normkritiskt perspektiv. Du
förstår och värdesätter ungas erfarenheter och kunskap om världen.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och vill möta och lära av andra.
Du ska vara bekväm att prata inför folk och vill gärna hålla i workshops för olika
typer av aktörer. Du tycker om att nätverka och har lätt att upprätta och vårda
samarbeten.
Vi ser också att du är idérik och handlingskraftig. I arbetet med unga är det viktigt
att vara snabb i sina handlingar och därför ser vi att du är en person som gärna
översätter idéer till handlingar på ett effektfullt sätt. Du tror på och värdesätter
även den handlingskraft som finns hos unga.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av civilsamhället och som tycker det är kul
och givande att arbeta inom ideell sektor. Du har kunskap om ideella föreningars
uppbyggnad och karaktär och har lätt att navigera i det som reglerar en ideell
förenings verksamhet (t.ex. Stadgar, årsmötesbeslut, verksamhetsplan, budget,
firmatecknare).
Vi söker dig som är bekväm i att planera dina arbetsuppgifter och din arbetstid
självständigt. Det är viktigt att du är en person som tar stort självständigt ansvar
och att du förstår värdet av noggrann dokumentation.

Eftersom du kommer att växla mellan arbete med kollegor och samarbete med
ideella och deltagare är det viktigt att du är flexibel i dina arbetssätt och har en
öppen kommunikation med alla du arbetar med.

Det är ett krav att du:
har dokumenterad erfarenhet av:
● Projektledning (ideellt eller avlönat)
● Arbete med unga i ålder 13-19
● Antirasistiskt och normkritiskt arbete (du ska kunna visa på engagemang,
arbete, studier eller liknande)
● Delar Tamams värderingar och tror på värdet av social gemenskap
● Har ett självklart förtroende för unga och deras förmågor, och kan arbeta
utifrån ett ungdomsperspektiv
● Har arbetat (avlönat eller ideellt) med frågor kopplat till HBTQI+
● Kunskap och förståelse för hur olika maktordningar samverkar och påverkar
individers rättigheter i samhället generellt, i föreninsglivet i synnerhet
● Erfarenhet av att driva verksamhet med och för unga
● Erfarenhet av att leda grupper och/eller skapa engagemang hos andra
● Tycker om att ta kontakt med nya människor och skapa nya relationer
● Talar svenska
Det är meriterande om du har:
●
●
●
●
●
●
●

Nätverk relevant för tjänsten i Skåne, särskilt Lund och Malmö
Språkkunskaper utöver svenska
Erfarenhet av arbete eller engagemang i Tamam eller andra föreningar
Uppsökande arbete riktat mot unga
Erfarenhet av att bidragsansökningar/finansiering kopplat till ideell sektor
Har tidigare erfarenhet av att driva/medverka i separatistisk verksamhet
Körkort

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% tjänstegrad från 2022-04-01 med sex
månaders provanställning. Tamam tillämpar solidarisk lönesättning och har
kollektivavtal mellan Unionen och Fremia.
Kvälls- och helgarbete förekommer.

Då vi är noga med att vara en säker arbetsplats för unga ber vi om utdrag ur
belastningsregistret i samband med anställning.
Ansökan
Du ansöker genom att maila ditt CV till admin@tamam.se (märk projektledare
Tamam Luna) och fylla i följande
formulär:https://docs.google.com/forms/d/1A3MqJc7WG8KlyprkUU_OTtjqmwKrgyC
InXQ89LhgjO4/edit
Intervjuer kommer att ske under v. 8.
ANSÖK SENAST 2022-02-06
Information
Om ni har frågor angående tjänsten eller Tamam kan ni kontakta
sanna.asp@tamam.se
Vi välkomnar alla sökande som uppfyller kraven i tjänsten. På Tamam
strävar vi efter att arbeta normkritiskt och antirasistiskt internt såväl som
externt. Vi arbetar med att utmana, synliggöra och bryta ner de normer och
strukturer som finns för att vara en jämlik och trygg organisation för alla. Vi
välkomnar och uppmuntrar sökanden att ställa frågor om vårt arbetssätt.

