Unga Örnar Stockholm söker ombudsman

___________________________________________________________________________

Om Unga Örnar

Unga Örnar är en partipolitiskt obunden organisation som delar arbetarrörelsens värderingar. Vi
är arbetarrörelsens barn- och ungdomsförbund och vi kämpar för alla barn och ungas rätt till en
meningsfull fritid och en jämlik barndom. Unga Örnar Stockholm bedriver verksamhet i hela
Stockholms Län. Aktiviteterna sker i första hand i våra lokalavdelningar och bygger på ideella
krafter i närområdet. På distriktsnivå arrangerar vi i utbildningar, läger, familjedagar, kampanjer
och andra aktiviteter.

Om tjänsten

Unga Örnar Stockholm är ett aktivt distrikt och vi söker nu en ombudsman som vill vara med
och utveckla organisationen in i 2020-talet. Som ombudsman kommer du vara spindeln i nätet
med ansvar för den lokala organiseringen i hela vårt distrikt samt distriktets egna aktiviteter.
Tjänsten innebär att du har kontinuerlig kontakt med och stödjer alla våra lokalavdelningar. Du
har också kontakt med våra vänorganisationer. Du är ansvarig för att förbereda distriktets möten,
utbildningar, kampanjer, läger och andra aktiviteter. Arbetstiden kan ibland bli förlagd till kvällar
och helger. Därtill kommer de dagliga kontorsgöromål som att svara på mejl och i telefon samt
producera ansökningshandlingar. Vi har kontor på Sveavägen 68.

Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•

Skapa kontaktytor med de ideella ledarna
Skapa kontaktytor med Unga Örnars vänner
Strategiskt arbeta med medlemsvärvning
Strategiskt planera och genomföra distriktets aktiviteter
Strategiskt hitta vägar för att söka bidrag och stipendier
Medlemskontakter via mejl och telefon

Personliga egenskaper

Vi söker dig som:
• Kan planera, prioritera och strukturera arbetet på ett självständigt sätt
• Tycker om att vara i kontakt med medlemmar och förtroendevalda
• Kan hantera stundvis högt tempo
• Trivs i medlemsnära aktiviteter
• Är lösningsorienterad och finner egna lösningar på diverse situationer.

Kvalifikationer

Utöver dina personliga egenskaper söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta i ideell sektor
med förtroendevalda.
Du behöver ha god kommunikationsförmåga och kunna uttrycka dig väl i både tal som skrift.
Vi ser gärna att du arbetat med barn och unga tidigare i någon ideell organisation och gärna med
medlemsvärvning. Körkort är en merit.

Villkor

Tjänsten är en heltidsanställning med oreglerad arbetstid. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Tillträde 1 januari 2021. Lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal tillämpas. För jobbet krävs
det att du delar och arbetar för Unga Örnars värderingar och är eller blir medlem i Unga Örnar.
Du förväntas uppvisa godkänt belastningsregister vid anställning.

Kontakt

Vid frågor om tjänsten eller anställningsprocessen kontakta:
Ordförande Adnan Bozkurt, 070-4935985, adnan.bozkurt@lo.se
Mejla ditt CV och personliga brev till: adnan.bozkurt@lo.se
OBS! Skriv ”ANSÖKAN UÖ-OMBUDSMAN” i mailrubriken.
Vi vill ha din ansökan senast den 15 november 2020.

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

