Projektsamordnare Youth Up North
Vill du arbeta för att stärka ungas inflytande och delaktighet i Norrlands inland?
Föreningen Youth 2030 Movement söker en projektsamordnare med placering i Norrland för att
tillsammans med våra samarbetspartners stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande
glesbygd, där unga vill stanna kvar, och ha en aktiv roll i att utveckla samhället.
Vi är i startgroparna av ett nytt initiativ, Youth Up North, med fokus på Norrlands inland och med
finansiering från Familjen Kamprads stiftelse. Vi söker en projektsamordnare som brinner för ungas
inflytande, delaktighet och demokrati.
Du kommer arbeta med allt från att stödja unga i sitt engagemang, samordna aktiviteter tillsammans
med lokal ungdomsrörelse till att genomföra regionala och lokala insatser tillsammans med
civilsamhälle, kommun och näringsliv.
Bland projektsamordnarens arbetsuppgifter finns:
• Ansvara för kontakt och bygga relationer med lokal ungdomsrörelse samt samordna aktiviteter
för att bygga och stimulera ett starkt ungdomsengagemang, och ge verktyg för ökat ungt
inflytande i lokalsamhället.
• Utveckla metodik, innehåll och idéer tillsammans med målgrupperna, främst unga och
kommunanställda.
• Ansvara för att rekrytera och hålla kontakt med unga lokalt samt att processleda grupper av
unga som utvecklar och genomför metoder för ungt inflytande.
• Planera, genomföra och utvärdera lokala aktiviteter och processer tillsammans med unga och
projektets övriga intressenter.
• Ansvara för att samordna projektgruppen och dess uppdrag.
• Vara kontaktperson för projektet och representera det gentemot intressenter.
• Dokumentera, följa upp och rapportera på aktiviteter, samt att uppdatera och ge
rekommendationer till ledning och projektets styrgrupp.
För att arbeta som projektsamordnare krävs att du:
• Delar och arbetar för föreningen Youth 2030 Movements vision och mission (se nedan).
• Har en förståelse för och personlig kunskap om vad som krävs för att stärka ungas inflytande i
Norrlands inland, och personlig erfarenhet av ungt engagemang.
• Har samarbetsförmåga eftersom du kommer att arbeta med, och skapa samverkan mellan,
många olika aktörer med olika uppdrag och mål.
• Kan skapa samtal med människor som leder till ökat engagemang och känner dig bekväm med
att prata inför en grupp.
• Är en god skribent och presentatör. Du kommer att behöva kunna uttrycka dig väl i skrift, och
vara bra på att hålla presentationer eftersom mycket kommunikation sker digitalt och under
möten.
• Har möjlighet till flexibilitet och rörlighet i var och när arbetet utförs, då resor i Norrland
ingår i tjänsten.
• Det är en merit om du har erfarenhet och kunskap av processledning, projektledning och
målstyrning, gärna inom civilsamhället.
Vi eftersträvar mångfald på arbetsplatsen vad gäller kompetenser och erfarenheter och vi lägger
stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du representerar den målgrupp projektet arbetar
för.

Omfattning:
Vi erbjuder inledningsvis en visstidsanställning som projektsamordnare på 50 % under ett års tid. Vår
ambition är att anställningen ska förlängas i ytterligare två år och utökas i omfattning. Tjänsten
kommer att utgå från någon av våra samarbetspartners kontor i Norrland. Arbetstiden är oregelbunden
och kan innebära kvälls- och helgarbete. Resor är vanligt förekommande.
Tillträde:
Vi ser gärna att du kan börja i mars 2020 eller efter överenskommelse.
Villkor:
Du kommer att ingå i en engagerad och värderingsdriven personalgrupp där den större samhällsförändringen är vår främsta kompass. Hos oss får du möjlighet att utvecklas som individ och dina
idéer får ta stor plats. Vi är en liten organisation i uppstartsfas så alla förväntas bidra med stort och
smått där allas bidrag till organisationen är av stor vikt.
Du har möjlighet att styra din arbetstid, friskvårdsbidrag och extra semesterdagar. Vi är sex anställda i
olika engagemang under föreningen med en inspirerande styrelse och engagerade medlemmar.
Projektsamordnaren kommer att rapportera till föreningens generalsekreterare.
Ansökan:
Vi kommer att göra ett löpande urval så ansök så snart som möjligt men senast den 7 februari till:
marlene@youth2020.se

Föreningen Youth 2030 Movement är en rörelse av barnrättskämpar, demokratiaktivister och unga ledare
som arbetar för att stärka ungas plats i demokratin. Tillsammans arbetar vi för att eliminera det
demokratiska underskottet för unga. Vi gör det dels genom att kämpa för strukturell förändring i de
demokratiska systemen för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet. Men även genom att stärka,
ge förutsättningar och röst till unga där behoven är som störst.
Vision: Vi verkar för att alla unga i Sverige har makt och inflytande över sina liv och den demokratiska
samhällsstrukturen.
Ändamål: Det gör vi genom att:
• utveckla nya metoder för inflytande
• främja att vuxna allierade släpper ifrån sig makt
• främja att beslutsfattare utgår från barns och ungas perspektiv och behov
• stärka barns och ungas rättigheter, ungas röster och inkludering
• främja samverkan mellan och inom olika sektorer
• sprida befintlig, och vid behov ta fram ny, kunskap om barns och ungas situation och inflytande
Youth Up North är ett projekt inom ramen för Youth 2030 Movement där Familjen Kamprads Stiftelse och
Hugo Stenbecks Stiftelse går samman för att stärka unga i glesbygd, med fokus på Norrlands inland.
Projektet syftar till att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande glesbygd där unga vill stanna
kvar, och ha en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen. Under tre år kommer
vi gemensamt stärka och länka samman befintligt arbete, sprida goda exempel och leta efter lokala
partnerskap som är intresserade av sektorsövergripande samverkan med unga i centrum. Vi arbetar
medskapande utifrån ungas visioner och idéer, och med unga ledare som kraft.
Läs gärna mer på Youth2020.se eller följ oss på @youth2020movement.
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: marlene@youth2020.se

