Vi söker en kollega som vill bidra till vårt folkbildningsarbete i västerort!
ABF Stockholm har i över hundra år varit en katalysator för samhällsförändring genom att göra kunskap och
bildning tillgänglig för alla. Vår närvaro i ytterstaden är långsiktig och en viktig del av vårt arbete och nu utökar
vi verksamheten med ytterligare en samordnare. Nu söker vi en samordnare som trivs i, och har vana av, att möta
och arbeta med engagerade föreningar, organisationer och personer som vill åstadkomma förändring genom
kunskap och organisering. Tjänsten tillhör enheten Organisationer & Grupper inom avdelningen Folkbildningen.
Enheten fokuserar på att utveckla och producera innehåll och mervärden för organisationer, föreningar och
grupper.
Huvuduppdrag:
• Att ansvara för att driva det operativa arbetet med utveckling, samordning och löpande genomförande
av verksamheten. Tjänsten är lika delar administrativ som uppsökande relationsskapande.
• Att arbeta uppsökande och relationskapande i syfte att etablera ny verksamhet och nya samarbeten.
• Att självständigt ansvara för planering, genomförande, administration och uppföljning av olika delar
inom folkbildningsverksamheten.
• Att genomföra utbildningar av cirkelledare och studieorganisatörer.
• Att agera kontaktansvarig för grupper, föreningar och organisationer inom Järva och Västerort.
Du ska:
•
•
•
•
•

Dela arbetarrörelsens grundläggande värderingar och ABF Stockholms vision och strategiska mål och
bidra till att lyfta ABF Stockholms folkbildning mot framtiden.
Ha minst 2 års erfarenhet av arbete med samordnande och verksamhetsskapande arbetsuppgifter
gentemot civilsamhälle och/eller näringsliv.
Dokumenterat god förmåga att samarbeta och att ta självständiga initiativ.
Agera professionellt i alla lägen, vara ansvarstagande och sträva efter hög kvalitet i varje arbetsuppgift.
Ha relevant nätverk med civilsamhället samt prioriterade målgrupper i Järva och Västerort.

För att trivas i rollen bör du ha:
•
•
•
•
•
•

Förtrogenhet med Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget i teori och praktik.
Förmåga att med lätthet kunna kommunicera såväl muntligt som skriftligt.
Kunskaper om utbildningsväsendet i allmänhet och folkbildningens metoder i synnerhet.
Förståelse för olika målgruppers behov och efterfrågan.
Ha utvecklad förståelse för ABF Stockholms marknadsposition och konkurrenter.
Ha kunskaper och nätverk inom civilsamhälle samt inom arbetarrörelsen och/eller näringslivet.

Som person tror vi att du är:
-

Mål- och resultatorienterad
Strukturerad och noggrann
Tydlig och inspirerande
Uthållig, pedagogisk och relationsinriktad
Drivande och självgående

Varaktighet, arbetstid
Heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast. Lön enligt
kollektivavtal. Arbetsplats delad mellan centrala Stockholm och Rinkeby Folkets hus.
Skicka ansökan till jobb.stockholm@abf.se, ange ”samordnare västerort” i ämnesraden. För frågor om tjänsten,
kontakta gruppchef Daniella Nenander (förnamn.efternamn@abf.se). Ansök senast den 20 januari.
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.

