Tamam söker projektledare som
vill arbeta för att stärka unga!
Vi söker en projektledare till vårt projekt Start-Up Väst, ett projekt som vill
stärka ungas organisering, delaktighet och inflytande i Västra Götaland
med fokus på Mariestad. Vi söker dig som vill arbeta med och för unga,
och brinner för jämlikhet, ungas inflytande och ett inkluderande
föreningsliv.
Om Tamam
Tamam är ideell ungdomsorganisation som arbetar med ungas samhällsengagemang, delaktighet och
påverkansmöjligheter i samhället. Vi skapar mötesplatser och aktiviteter för och tillsammans med unga,
och genom att utgöra en plattform för organisering stärker vi ungas plats i samhället. Tamam arbetar
aktivt med antirasism, rättvis organisering och normkritik. Vi vill öka ungas delaktighet och inflytande i
samhället. Därför startar vi projektet Start-Up Väst som ska stärka ungas organisering och ungas
inflytande i sina hemorter. Tamam finns idag i Göteborg, Mariestad, Uppsala, Stockholm, Tranås, Lund
och Malmö.
Om projektet
Syftet med projektet Tamam Start-Up är att stärka ungas självständiga organisering, delaktighet och
inflytande genom att främja deras möjligheter att driva egna verksamheter och utvecklas som ledare.
Genom att stödja ungdomar i skapandet av öppna och inkluderande aktiviteter skapas även nya
mötesplatser och sammanhang där ungdomar kan träffas och skapa nya vänskaper. Projektets målgrupp
är unga i åldrarna 15-22, med speciellt fokus på att engagera unga nyanlända och tjejer.
Projektet ska arbeta för att möjliggöra för unga att känna sig delaktiga i samhället och särskilt
föreningslivet. Projektet kommer verka för ett mer jämlikt föreningsliv genom att stärka unga som idag
inte är lika aktiva i föreningslivet och genom att verka kunskapshöjande gentemot de som har makt över
det unga föreningslivet i Västra Götaland. Det sistnämnda kommer ske genom workshops, nätverksträffar
och utvecklandet av metodmaterial.
Arbetsuppgifter
Projektledaren har det övergripande ansvaret för planeringen och genomförandet av projektet.
Projektledaren arbetar på plats med projektets målgrupp och genomförandet av projektets aktiviteter.
Projektledaren ansvarar för rekrytering av deltagare, informationsspridning, aktiviteter, workshops med
mera. Projektledaren arbetar med metodutveckling utifrån lärdomar i projektet, utvärdering och
uppföljning.
Projektledaren processleder uppstarten och utvecklingen av målgruppens verksamheter och är även
ansvarig för att stötta deltagre i projektet som inom ramen för projektet startar och driver verksamheter.
Projektledaren är även projektets primära kontaktperson och ansvarar för att skapa och utveckla
samarbeten med relevanta aktörer till projektet och driva projektets nätverksträffar. Projektledaren
kommer arbeta tillsammans med en projektgrupp och stöd av en projektansvarig samt nära kontakt med
lokalföreningen i Mariestad.
Projektledare kommer arbeta baserat i Mariestad men resor kommer ske till närliggande kommuner i
Västra Götaland. Tamams huvudkontor ligger i Lund och övrig personal arbetar därifrån.

Vem söker vi?
Projektledaren är en person med erfarenhet av att arbeta med unga, har ett engagemang för unags
organisering och tillit till ungas aktörskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av föreningsliv. Vi söker
dig som tycker om att utveckla och testa idéer och som är bekväm i ansvarspositioner. Eftersom du
kommer att växla mellan arbete i team och individuellt arbete är det viktigt att du tycker om att
arbeta i nära samarbete med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Eftersom Tamam är en gräsrotsorganisation är det även viktigt att du som projektledare kan göra
prioriteringar, vara flexibel vilket innebär att du snabbt kan ändra hur du arbetar, våga testa nya
metoder och kan växla mellan olika arbetsuppgifter. Du ska ha förmågan att skapa ledaregenskaper
hos andra och själv trivas med att leda grupper.
Eftersom Tamam är en ungdomsorganisation ser vi gärna att du som söker också definierar dig som
ung samt att du uppskattar prestigelösa sammanhang och delar Tamams värderingar.
Det är ett krav att du:
●
Talar och skriver svenska.
●
Erfarenhet av att vara ledare.
●
Har erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
●
Är lösningsorienterad och flexibel.
●
Kan möta och engagera unga personer, och arbeta utifrån ett ungdomsperspektiv.
●
Förstår och vill arbeta utifrån Tamams värderingar.
Det är meriterande om du:
●
Har erfarenhet av föreningsliv.
●
Har erfarenhet av att hålla föreläsningar och/eller workshops.
●
Har erfarenhet av att metodutveckling kopplat till antirasism, ledarskap eller liknande.
●
Har erfarenhet av att arbeta självständigt.
●
Är bekväm med att be om hjälp och gillar att arbeta i grupp.
●
Kontakter och nätverk inom den idéburna sektorn i Västra Götaland.
●
Kunskap om antirasistisk arbete, normkritik eller erfarenhet av att skapa inkluderande
verksamhet.
●
Språkkunskaper utöver svenska såsom farsi, dari, somaliska, arabiska, engelska med flera.
Anställningsvillkor
Tjänsten är på 75% (på Tamam tillämpar vi 37,5h/vecka för heltid) och är en visstidsanställning från
2022-09-01 till 2023-08-31. Lönen är 21 750 utifrån Tamams lönepolicy. I tjänsten ingår visst
kvälls- samt helgarbete. Du kommer arbeta utifrån målstyrd arbetstid. Då vi är noga med att vara en
säker arbetsplats för unga ber vi om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning.
Tamam tillämpar IDEAs kollektivavtal med Unionen. Tjänsten är placerad i Mariestad men det
kommer vara möjligt att arbeta på distans och vara på plats 1-2 dagar per vecka. Resor ingår i
tjänsten både inom regionen och till Tamams kansli i Lund. Resorna bekostas av projektet.
Ansökan
Ansökan skickas till rekrytering@tamam.se senast den 2 augusti. Intervjuer sker vecka
32. Skriv “ansökan Start-Up Väst” i ämnesraden. Urval sker löpande och tjänsten kan
komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Din ansökan ska innehålla ditt CV och
personligt brev (max en a4), där följande frågor ska besvaras:
-

På vilket sätt har du tidigare arbetat med unga?
Hur ser dina erfarenheter ut av att arbeta självständigt?

Information
Om du har frågor, kontakta Tilde på tilde.dahl@tamam.se alternativt 0760-08 18 77.

