Projektledare pedagogisk utveckling med fokus på medlems- och samarbetsorganisationer inom
funktionshinderverksamhet och facklig verksamhet.
Medlemsenheten genomför utbildningar, studiecirklar och kulturaktiviteter på uppdrag av 65
medlemsorganisationer och ca 350 andra föreningar och grupper runt om i Stockholm.
De närmaste åren ska samarbetet fördjupas och utvecklas bland annat genom att utveckla insatser och
tjänster som mer och bättre möter medlemsorganisationernas efterfrågan och behov.
Vi söker därför en projektledare med starkt engagemang för pedagogik, bildning och projektledning
som främst ska arbeta med organisationer inom facklig och funktionshindersverksamhet. Din roll blir
att vitalisera och utveckla både relationer och samarbete, ta fram utbildningserbjudanden samt genom
ett systematiskt kontaktarbete, inventera och utveckla nya koncept, tjänster och former för samarbete.
För att trivas hos oss bör du vara driven, strukturerad och tycka om det utvecklingsarbete tjänsten
innebär.
Din roll
Att systematiskt stärka och utveckla nya former för samarbete med våra
medlemsorganisationer som bedriver facklig och funktionshindersverksamhet.
Att utveckla utbildningar och koncept riktade mot olika medlemsorganisationer inom
ovanstående segment
Att få fler av dessa medlemsorganisationer att välja ABF Stockholm när det kommer till
utbildning och kulturarrangemang
Att identifiera och inleda nya strategiska samarbeten i syfte att skapa nya
medlemsorganisationer
Din profil
Du har ett brinnande intresse för bildning, utbildning och livslångt lärande
Du har dokumenterad och framgångsrik erfarenhet av ta fram och paketera utbildningar och
tjänster till företag och organisationer
Du har erfarenhet av att arbeta målgruppstyrt och kan skapa förståelse för olika
organisationers behov
Du är effektiv, strukturerad, noggrann och tycker om att samarbeta
Du är van att arbeta mot uppsatta mål och budget och har erfarenhet driva verksamhet som
finansieras både av bidrag och sålda tjänster
Du har ett brett kontaktnät och kan lätt hitta föreläsare och utbildare inom olika områden
Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift
Du har relevant kunskap och erfarenhet för tjänsten. ABF Stockholm fäster stor vikt vid real
kompetens.
Erfarenhet från folkrörelsearbete och/eller ABF:s medlemsorganisationer är meriterande.
Som medarbetare hos oss förutsätter vi att du delar 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
ABF Stockholm är en del av distriktsorganisationen ABF Stockholms län och att denna tjänst är på
uppdrag av distriktet.
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Tjänsten är en 6 månaders visstidsanställning, med möjlighet till förlängning. Resor över hela länet
förekommer. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal.
Ytterligare information får du av Enhetschef Charlotta Redtzer, charlotta.redtzer@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 ”Verksamhetsutvecklare Medlemsenheten distriktet”

Om ABF Stockholm
ABF Stockholm är en idéburen organisation med folkbildning i olika former som ändamål. Våra
verksamhetsgrenar – Folkbildning, Vuxenutbildning och Elvira Kunskapsutveckling AB är olika sätt att
bedriva ändamålsstyrd verksamhet för och med stockholmare. ABF Stockholm är en kraftskapande
folkbildningsfyr som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916.
ABF Stockholm är en ideell förening som omsätter drygt 230 miljoner och består av ca 250
tillsvidareanställda samt många projekt- och timanställda. Dagligen möts våra tusentals deltagare för att
tillsammans lära, växa och förändra.
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