	
  
Studie- och yrkesvägledare till ABF Stockholms Vuxenutbildning – Komvux och Sfi
ABF Stockholms vuxenutbildning står inför kraftig tillväxt. Vi söker därför examinerade studie- och
yrkesvägledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet!
Sedan 2004 utför ABF Stockholm vuxenutbildning på grundläggande och gymnasienivå och sedan
2008 även SFI. ABF Stockholms vuxenutbildningen består av sex skolenheter som bedriver utbildning
inom SFI och Komvux och vi söker nu medarbetare till våra enheter i Kista, Liljeholmen och Sveavägen.
Vår vuxenutbildning har erkänt hög kvalitet och präglas av mycket nöjda deltagare och engagerade
medarbetare.
Som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för att vägleda våra Komvux- och Sfi-deltagare i sina
studier och inför kommande arbetsliv. Du kommer att ansvara för information och vägledning till våra
deltagare som studerar inom Sfi och komvux. Du håller i individuella samtal såväl som i större
informationsmöten i våra studiegrupper och vid kursstarter. Du har kontinuerliga kontakter med våra
uppdragsgivare. Du kommer att ingå i en grupp med flertalet studie- och yrkesvägledare.
Vi söker dig som:
– Har erfarenhet av att arbeta som studie- och yrkesvägledare under ett antal år inom vuxenutbildning
och gärna med erfarenheter från gymnasieskola och universitet.
– Har avslutad examen i studie- och yrkesvägledning.
– Är kunnig inom vägledningssamtal och är en god pedagog.
– Har mycket goda kunskaper om svenskt skolväsende i allmänhet och om utbildning för vuxna i
synnerhet; har insikt om styrdokument, regler, metoder och rutiner inom Sfi och Komvux
– Har mycket goda kunskaper om arbetsmarknaden
– Uttrycker dig väl i tal och skrift
Som person ser vi att du brinner för människors lärande. Du har en helhetssyn, är flexibel och
noggrann. Du är ansvarstagande och tycker om att samarbeta med andra, du har nära till skratt och
trivs i en prestigelös miljö. Som medarbetare hos oss förutsätter vi att du bottnar i ABF Stockholms
värderingar, du förstår dina egna och det idéburnas roll och drivkrafter. Vi strävar efter att skapa ett
mer jämlikt samhälle och ser gärna att du har kunskaper och perspektiv som bidrar i det arbetet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning med placering i
Stockholm. Lön enligt kollektivavtal.
Ansökan: Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 23 augusti, urval sker löpande.
Om du har frågor angående tjänsten kontakta Inger Lilienberg, verksamhetschef, e-post
inger.lilienberg@abf.se. Skicka din ansökan till Madeleine Danin, HR-chef på e-post
jobb.stockholm@abf.se. Märk din ansökan ”SYV”
ABF Stockholm är en idéburen organisation med bildning och kultur i olika former som ändamål. ABF ses
som en lysande folkbildningsfyr med idén om ett fritt kunskapssökande. Medlen är en mångfald av
bildnings-, kultur och utbildningsaktiviteter organiserade i fyra verksamhetsgrenar. ABF Stockholm är en
ideell förening som omsätter cirka 200 mkr och består av ca cirka 180 tillsvidareanställda samt många
projekt- och timanställda. Dagligen möts tusentals deltagare i vårt hus på Sveavägen och i våra lokaler
runt Stockholm för att tillsammans lära, växa och förändra.

