
Vi söker

Projektledare för utveckling av “Ellen”; samtalsgrupper för tjejer i

Järva

25% från december 2021 – juni 2022

Ansök senast den 12 november

Om Ellen

Ellen är en samtalsgruppsverksamhet för tjejer och icke-binära i årskurs 8 som drivs

gemensamt av Rädda Barnens lokalföreningar Västerort och Stockholm och Rädda Barnens

Ungdomsförbund. Syftet med samtalsgrupperna är att göra barn medvetna om sina

rättigheter och motverka alla former av diskriminering och orättvisor. Samtalsgrupperna har

sin utgångspunkt i Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, med fokus på

alla barns lika värde och barns rätt till inflytande och egna åsikter.

I det här sammanhanget kommer Ellen att genomföras i Järva och drivas av Rädda

Barnens lokalföreningar Stockholm och Västerort, med stöd av RBUF.

Allmän beskrivning

Som projektledare för Ellen så kommer du att arbeta med planeringen och genomförandet

av Ellen-grupper i Järva. I jobbet ska du bland annat rekrytera, utbilda och stötta frivilliga

samtalsledare, kontakta och etablera samarbetspartners såsom skolor och fritidsgårdar, samt

skapa en struktur för att Ellen ska kunna bedrivas av lokalföreningarna med volontärer på

ideell basis. Projektledaren ansvarar även för Ellens budget, utvärdering och överlämning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

● Rekrytera samtalsledare

● Planera och genomföra samtalsledarutbildning i samarbete med RBUF. Dertta

innebär praktiska förberedelser såsom bokning av lokal, inköp av mat.

● Stötta ideella samtalsledare i deras uppdrag genom relationsskapande och

nätverksträffar

● Planera och följa upp samtalsgrupper i samarbete med lokala aktörer i Järva

● Informationsspridning om Ellen och samtalsledaruppdraget

● Planera budget

● Dokumentera och utvärdera samtalsgruppsverksamheten

● Löpande informera kontaktpersoner i lokalföreningarna om hur projektet

planeras och fortskrider

● Skapa en struktur och överlämning för att Ellen-projektet ska kunna skötas på

ideell basis efter uppdragets slut



För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du

● Kunskap om barnets rättigheter, normkritik, feminism och antirasism

● En mycket god organisationsförmåga

● Erfarenhet av att utbilda och leda grupper, helst barn och unga

● Viss kunskap om budgetuppföljning och projektutvärdering

● God kommunikationsförmåga i svenska och engelska

● Vara initiativtagande, självgående, kreativ och lösningsfokuserad

● Vara utåtriktad, social och engagerande

● Dela Rädda Barnens och Rädda Barnens Ungdomsförbunds värderingar

● Kännedom om Järvaområdet; social, kulturell och socio-ekonomisk kontext

Engagemang eller aktivism i en barn -och ungdomsorganisation är meriterande!

Om tjänsten

Tjänsten är placerad på Rädda Barnens kontor i Alvik men om det gagnar genomförandet

kan arbete ske från hemmet eller annan överenskommen plats. Formell arbetsgivare är

RBUF. Eftersom arbetet leds från lokalföreningarna kommer den att i stor utsträckning vara

förlagd på kvällstid och helger. Det är en projektanställning på 25 % från 2021-12-01 till

2022-06-01. RBUF följer kollektivavtalet mellan FREMIA och Unionen.

Ansökan

Skicka CV och personligt brev (max 1 sida) till ordf.lf.stockholm@medlem.rb.se med

ämnesraden ‘projektledare Ellen’ före den 12 november. För frågor om jobbet, kontakta

Britta Öström på ordf.lf.stockholm@medlem.rb.se. För frågor om kontrakt och arbetsvillkor,

kontakta Dejan Bojanic genom dejan.bojanic@rbuf.se.
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