	
  	
  

	
  

	
  

Samordnare riktad mot Västerort och Söderort sökes till folkbildningsverksamheten
ABF Stockholm är en idéburen organisation som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet.
Vi vill se en stad där klyftorna mellan stadens invånare minskar och där människor har
verktyg att bygga en gemensam framtid. Visionen når vi genom utbildning, folkbildning och
kultur – för alla.
Vi söker nu en samordnare till enheten Organisationer och grupper som vill bidra i detta
arbete.
Enheten organisationer och grupper utvecklar och producerar studiecirklar, utbildningar och
arrangemang för organisationer, föreningar och grupper t.ex. via kultur-, scen- och
filmverksamheten eller genom övriga områden. Fokus ligger på att skapa mervärden genom
att utveckla insatser och tjänster utifrån organisationernas behov och efterfrågan.
Din roll:
• Att arbeta uppsökande och relationskapande i syfte att etablera ny verksamhet inom
prioriterade målgrupper som unga, korttidsutbildade, personer med
funktionsvariationer och grupper inom prioriterade områden i Västerort och Söderort.
• Att arbeta i samverkan med andra samordnare/projektledare och med stabsenhetens
processledare.
• Att arrangera forum och arrangemang genom att planera, genomföra och följa upp
verksamheten.
• Att självständigt ansvara för planering, genomförande, administration och uppföljning
av verksamheten.
• Att ansvara för att driva det operativa arbetet med utveckling, samordning och
löpande genomförande av verksamhet. Tjänsten är lika delar administrativ som
uppsökande relationsskapande.
• Att ansvara för kvalitetsuppföljning.
• Att genomföra utbildningar av cirkelledare och studieorganisatörer.
• Att agera kontaktansvarig för grupper, föreningar och organisationer i Västerort och
Söderort inom Stockholms kommun med speciellt fokus på föreningsliv.
• Att ansvara för utveckling nya samarbeten och verksamhetsformer, tillika utveckla och
förädla befintlig verksamhet inom det geografiska området.
Din profil:
•

•
•
•
•

Du har kunskaper och ett etablerat nätverk inom föreningsliv och/eller nya former av
civilsamhälle samt inom arbetarrörelsen och/eller näringslivet i de geografiska
områdena.
Du har erfarenhet att framgångsrikt samordna olika typer av arrangemang.
Du har 2 års högskoleutbildning eller motsvarande.
Du har minst 2 års erfarenhet av arbete med samordnande och verksamhetsskapande
arbetsuppgifter gentemot civilsamhälle och/eller näringsliv.
Du har dokumenterat god förmåga att samarbeta och att ta självständiga initiativ.
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Du har förmåga att agera professionellt i alla lägen, vara ansvarstagande och sträva
efter hög kvalitet i varje arbetsuppgift.
Du har erfarenhet och/ eller kunskap av musik, digital kultur (film, pod, webb etc)
eller scenkonst som metod för att nå prioriterade målgrupper.
Du har förmåga att med lätthet kunna kommunicera såväl muntligt som skriftligt
Du har kunskaper om utbildningsväsendet i allmänhet och gärna även om
folkbildningens metoder.
Det är meriterande om du har förtrogenhet med Folkbildningsrådets villkor och
fördelningskriterier för statsbidraget i teori och praktik.

Som person är du mål- och resultatorienterad, strukturerad, noggrann, tydlig, uthållig,
pedagogisk och drivande.
Som medarbetare hos oss förutsätter vi att du bottnar i ABF Stockholms värdegrund och
människosyn. 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 Nellgård, charlotta.nellgard@abf.se
Facklig representant är Mikael Andersson mikael.andersson@abf.se och/eller Veronica
Lagerman Lindblom veronica.lagermanlindblom@abf.se.
Sista ansökningsdag: 24 augusti
Ansökan med personligt brev och CV skickas till jobb.stockholm@abf.se
Märk ansökan ”Samordnare med inriktning mot Västerort och Söderort”
	
  

