
Tamam söker kurator till projektet
Tamam Luna i Malmö

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som
arbetar med och för barn och unga. Vi vill uppmuntra ungas
samhällsengagemang och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter med fokus på
frågor kopplade till antirasism och det unga föreningslivet.

Vi söker nu en kurator på deltid som är legitimerad socionom eller har likvärdig
utbildning för vårt projekt Tamam Luna. Tamam Luna är ett treårigt Allmänna
Arvsfonden finansierat projekt med mål att starta upp en separatistisk
mötesplats i Malmö för HBTQIA+ ungdomar som rasifieras som annat än vita.
Projektet startade 1a april 2022 och avslutas 31a mars 2025.

Om projektet
Tamam Luna vill erbjuda HBTQIA+ ungdomar (13-19 år) som rasifieras som
annat än vita en trygg, kul och stärkande mötesplats. En grundpelare i projektet
är representation och att ungdomarna ska kunna spegla sig i de som arbetar på
mötesplatsen, det vill säga att de själva har erfarenheter av livet som HBTQIA+
person och att bli rasifierade som annat än vit. Projektet vill stärka gruppens
förutsättningar att delta i övriga föreningslivet, förbättra psykisk hälsa och
stärka gruppens nätverk.

Tamam Luna vilar på en maktkritisk analys och vill synliggöra och motverka de
strukturer som bidrar till att HBTQI+ ungdomar som rasifieras som annat än 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 består av en projektledare, en delprojektledare, en
projektmedarbetare och en kurator.

Mötesplatsen bedrivs i Malmö men projektet har som mål att även nå ungdomar
på landsbygden i Skåne.



Arbetsuppgifter
Målet med projektet är att stärka och förbättra den psykiska hälsan hos
målgruppen. Din roll kommer vara att erbjuda kuratorssamtal. Inom projektet
har vi ingen dokumentationsplikt men vi anser det viktigt att du kan
dokumentera och föra vidare relevant information till arbetsgruppen. Vi ser
gärna att du kan erbjuda deltagarna ytterligare stöd i olika praktiska processer
(t.ex. boka tid hos läkare eller annan mottagning) och kunna följa deras
utveckling och behov. Utöver samtal för deltagarna kommer du att vara en del
av arbetsgruppen och ha ett nära samarbete med ledarna. Detta innebär att du
komma ha regelbundna möte med projektledare och projektmedarbetare. Det
kommer finnas möjlighet till kollegial handledning tillsammans med arbetslaget
och till kompetensutveckling.

Vem söker vi?
Vi söker dig med erfarenhet av att ha stärkande samtal med ungdomar och som
brinner för HBTQIA+ frågor och antirasism. Du är social och öppen och har en
förmåga att skapa förtroende 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.

Vi söker dig som är bekväm i att planera dina arbetsuppgifter och din arbetstid
självständigt men med stöd av arbetsledare. Det är viktigt att du är en person
som värdesätter samarbete, kommunikation och att du förstår värdet av
noggrann dokumentation. Vi ser gärna att du har god kunskap om samhällets
olika stödfunktioner såsom socialtjänsten men även kunskap kring migration och
asylfrågor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda grupper och har
grundläggande kunskap kring gruppdynamiker.

Det är ett krav att du:
● Är legitimerad socionom eller har motsvarande utbildning som bedöms

som likvärdig
● Har erfarenhet att arbeta med ungdomar eller unga vuxna, inom

arbetslivet eller ideellt
● Erfarenhet av antirasistiskt och normkritiskt arbete (du ska kunna visa på

engagemang, arbete, studier eller liknande)
● Kunskap om unga HBTQ+ personers livsvillkor genom arbete (ideellt eller

avlönat) med frågor kopplat till HBTQI+
● Delar Tamams värderingar och tror på värdet av social gemenskap
● Kunskap och förståelse för hur olika maktordningar samverkar och

påverkar individers rättigheter i samhället generellt, i föreningslivet i
synnerhet

● Talar svenska
● Kan arbeta obekväma tider (kväll och ibland helg)



Det är meriterande om du har:
● Praktisk erfarenhet av psykosocialt stöd eller kuratorsamtal
● Arbetat med projektets målgrupp
● Erfarenhet av att jobba med ungdomsgrupper och/eller marginaliserade

grupper
● God kunskap om samhällets olika stödfunktioner såsom socialtjänst och

social omsorg
● Kunskap kring migration och asylfrågor
● Erfarenhet av att leda grupper och/eller skapa engagemang hos andra
● Kunskap i andra språk än svenska

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi tror att du känner igen dig
i följande beskrivning:

● Tycker om att ta kontakt med nya människor och skapa nya relationer
● Du kan leda dig själv och planera din egen tid
● Du är van att jobba tillsammans med andra
● Du är flexibel och kan anpassa ditt arbete efter projektets behov
● Du har ett inlyssnande förhållningssätt
● Du har ett självklart förtroende för unga och deras förmågor, och kan

arbeta utifrån ett ungdomsperspektiv
● Du har förståelse för din yrkesroll och en god förmåga att kunna skilja på

arbete och fritid

Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning från 1 april 2023–31 till mars 2025 på 30%
(11,25 h/vecka). Lönen är 10 557 kr vilket motsvarar heltidslön 35 190 kr.
Tamam har kollektivavtal mellan Unionen och Fremia. Förmåner såsom friskvård
tillkommer, liksom arbetstelefon och dator. Tamam tillämpar målstyrd arbetstid
och kvälls- och helgarbete förekommer.

Ansökan
Ansök genom att skicka ditt CV till mac.velasquez@tamam.se och svara på
frågorna i enkäten
https://docs.google.com/forms/d/1CVzA3s5d3LnrOttk6-yN5a8DGA3F8A0m6p95r
L1Fx5Q/edit

Sista ansökningsdag är 2023-03-06. Intervjuer sker löpande och tjänsten
kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vid frågor kontakta projektledare mac.velasquez@tamam.se eller Tamams
verksamhetsansvariga alice.hertzberg@tamam.se
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