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Arbetsbeskrivning för Påverkanskoordinator 50%
(tillfällig anställning i 24 månader)

Ansök senast den 26 januari 2020 23:59 CET
Om RBUF
Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla upp till 25 år kan vara medlemmar.
Vi är ett förbund av barn och unga för barn, med verksamhet som bygger på frivilligt
engagemang. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund som kämpar för att FN:s
konvention om barnets rättigheter ska efterlevas och respekteras samt för att ge barn makt
att förändra sin och andra barn situation här och nu. Vi är ett antirasistiskt och
queerfeministiskt förbund.
Allmän beskrivning
Påverkanskoordinatorn kommer att fokusera på två av barnets rättigheter; rätten till
delaktighet och rätten till skydd. Mer specifikt kommer påverkanskoordinatorn att arbeta för
att stödja två arbetsgrupper som vi driver tillsammans med våra partners. Den ena
arbetsgrupperna verkar för att påverka asyllagstiftningen genom bland annat att ta fram
egna analys- och policyförslag för en ny asylpolitik och den andra arbetsgruppen kämpar för
att sänka rösträttsåldern till 16 år.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Hjälpa medlemmar med deras påverkansarbete
- Ta fram policyanalyser och politiska förslag riktade till regeringen
- Planera och genomföra arrangemang för expertmöten med medlemmar och partners
- Arbeta för att skapa ett starkt partnerskap mellan intressenter
- Följa politiska processer i riksdagen
- Samordna möten mellan medlemmar och makthavare
- Rapportering och projektledning
För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du
- Kunskap om barnets rättigheter
- Kunskap om lagstiftning och politiska processer
- Förmåga att arbeta med barn och ungdomar, med metoder för att stödja barn att
uttrycka sina åsikter och nå sin fulla potential
- Analytiska färdigheter
- Erfarenhet av att arrangera evenemang
- God kommunikationsförmåga i svenska och engelska i skrift såväl som tal
- Innovativt tänkande och problemlösningsförmåga
- Dela Rädda Barnens Ungdomsförbunds värderingar
Engagemang eller aktivism i en barn och ungdomsorganisation är meriterande!

Om tjänsten
Tjänsten är placerad på vårt förbundskansli i Alvik Strand i Stockholm. (Anställningen är
tillfällig i 24 månader på halvtid) Kansliet har kollektivavtal med IDEA och Unionen. En
heltidstjäns hos oss är i snitt 37 timmars arbetsvecka. Vi erbjuder friskvårdtimme,
friskvårdsbidrag samt möjligheter till kompetensutveckling.
RBUF erbjuder lika möjligheter
RBUF är en arbetsgivare som arbetar aktivt med tillgänglighet och icke-diskriminering. Alla
sökande och anställda ska ha lika möjligheter.
Ansökan
Skicka CV och personligt brev (max 1 sida) till jobb@rbuf.se med ämnesraden
‘påverkanskoordinator’ innan den 26 januari (23:59 CET).

