Processledare för Pedagogisk utveckling inom Folkbildningen
Sedan 1916 har ABF Stockholm varit, och är alltjämt, en institution för kunskap, debatt och kultur.
ABF-huset är en plats för intellektuell spjutspets dit forskare, statsråd, internationella experter,
författare och samhällsaktuella debattörer reser långväga för att delta i samtal och föreläsningar. Varje
vecka besöks ABF-huset av 7000 personer och med ett föreläsningsprogram på över 100 samtal per
månad utgör ABF Stockholm en unik mötesplats i Sverige. Parallellt med föreläsningsverksamheten
pågår ett intensivt utbildnings- och bildningsprogram med tusentals kurser och studiecirklar varje år.
Under förra året deltog 315 000 personer i vår verksamhet.

Vi söker nu en processledare som ska ansvara för den pedagogiska utvecklingen och etableringen
för folkbildningens alla utbildningar och evenemang.
Processledarrollen tillhör stabsenheten som består av tre processledare med specialistkompetens inom
olika funktionsområden. Dessa kommer att arbeta med och i all verksamhet inom folkbildningen och
tillsammans med ABF Stockholms andra verksamheter och avdelningar inom koncernstaben.
I arbetet, förutom rollens huvuduppdrag, ingår att vid behov utföra strategiska, pedagogiska eller
administrativa uppgifter kopplade till folkbildningens och hela koncernens samtliga verksamhet.

Din roll:
Leda och ansvara för strategiskt, pedagogiskt utvecklingsarbete inom folkbildning, bildning och
utbildning t ex utveckla kurser och utbildningar samt andra pedagogiska tjänster.
Driva och bidra till att anpassa och implementera nya pedagogiska upplägg och verktyg däribland digitala plattformar och verktyg samt distansutbildningar.
Driva ett arbete att stödja utbildning av cirkelledare och andra pedagoger inom Folkbildningens
verksamheter.
Ta fram rutiner för kvalitetssäkring av det pedagogiska arbetet i förhållande till efterfrågan,
uppställda kvalitetsmål och Folkbildningsrådets kriterier.

Din profil:
Du har relevant kunskap och erfarenhet för tjänsten. ABF Stockholm fäster stor vikt vid real
kompetens.
Du har minst 2 års erfarenhet från tidigare arbete som utvecklare av pedagogisk verksamhet eller
motsvarande.
Du har dokumenterad erfarenhet av att ha framgångsrikt arbetat strategiskt med utveckling,
implementering och paketering av pedagogiska upplägg och arbetsformer.
Du har kunskap om och erfarenhet av digitala pedagogiska verktyg, plattformar och
distansutbildningar.
Du har dokumenterat god förmåga att samarbeta och förmåga att ta självständiga initiativ.
Du har kunskaper om utbildningsväsendet i allmänhet och det är meriterande ifall du är insatt i
folkbildningens pedagogik och metoder.
Du har förmåga att med lätthet kunna kommunicera såväl muntligt som skriftligt
Du har förmåga att agera professionellt i alla lägen, vara ansvarstagande och sträva efter hög
kvalitet i varje arbetsuppgift.
Du har genomfört projekt eller effektiviserande processer eller liknande
Du har utvecklad förståelse för ABF Stockholms marknadsposition och konkurrenter.

Erfarenhet från folkrörelsearbete och/eller ABF:s medlemsorganisationer är meriterande.

Som person är du mål- och resultatorienterad, strukturerad, tydlig, uthållig och
pedagogisk och drivande.
Som medarbetare hos oss förutsätter vi att du bottnar i arbetarrörelsens värderingar och är förankrad i
ABF:s idéprogram. Vi strävar efter att skapa ett mer jämlikt samhälle och ser gärna att du har kunskaper
och perspektiv som bidrar i det arbetet.

Anställningsform och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt
överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal.
Ytterligare information får du av Verksamhetschef Kirsti Jolma, kirsti.jolma@abf.se
Facklig representant är Mikael Andersson mikael.andersson@abf.se och/eller Veronica Lagerman
Lindblom veronica.lagermanlindblom@abf.se.

Sista ansökningsdag: 8 september
Ansökan med personligt brev och CV skickas till jobb.stockholm@abf.se

Märk ansökan ” Processledare för pedagogisk utveckling”

