Projektledare med inriktning mot studiecirklar och utbildningar inom Folkbildningen Hos
oss på ABF Stockholm är bildning alltid i fokus. I över 100 år har stockholmare tagit del av våra
med nyvunna praktiska och

kurser,

teoretiska färdigheter som resultat.

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.
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
där vi har kurser inom konst och hantverk, scenkonst och musik, litteratur, politik och historia, media
och kommunikation, föreningsliv, hälsa och välmående samt 24 olika språk.
Vi söker nu en projektledare med starkt engagemang och driv som vill bidra till ABF Stockholm
fortsatta styrka inom folkbildning och utbildning. Tjänstens huvudinnehåll ligger på att utveckla och
producera innehåll för allmänhet och medlemsorganisationer som håller hög kvalitet och skapar en
positiv upplevelse. Fokus ligger på att stärka mervärdena av ABF Stockholms verksamhet för dessa
målgrupper: att inspirera till livslångt lärande.
Din roll:
Att bidra aktivt till att analysera behoven inom olika målgrupper, utveckla utbildningar och
koncept, genomföra och följa upp.
Att vara huvudansvarig för utveckling av utbildningar drivna av allmänhetens och
medlemsorganisationers efterfrågan och behov.
Att driva och bidra till att anpassa och implementera nya pedagogiska upplägg och verktyg däribland digitala plattformar och verktyg samt distansutbildningar.
Att ansvara för jämn och hög kvalitet i all leverans.
Att proaktivt initiera och genomföra förbättringar och handlingsplaner för direkt måluppfyllelse,
mätt i volym och ekonomi samt kvalitet och deltagarnöjdhet.

Din profil:
Du har erfarenhet av att ta fram utbildningskoncept mot specifika målgrupper samt utveckling av
kursutbud mot allmänheten med tillhörande prissegmentering och marknadsanalys.
Du har erfarenhet av att driva projekt/verksamhet inom utbildning
Du har ett brinnande intresse för folkbildning, utbildning och ett livslångt lärande
Du har erfarenhet av att arbeta målgruppstyrt och kan skapa dig en förståelse för olika
målgruppers behov
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.
Meriterande om du är förtrogen med Folkbildningsrådets villkor och fördelningskriterier för
statsbidraget i teori och praktik.

1

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

Som person är du mål- och resultatorienterad, strukturerad, tydlig, uthållig, pedagogisk och drivande.
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
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. 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 ”Projektledare med inriktning mot studiecirklar och utbildningar”
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