Supporterhuset söker projektledare
Är du en driven person som vill göra en insats för unga i Malmö som lever i utanförskap och
samtidigt få ett meriterande avlönat extraarbete under studietiden. Då är detta ett arbete för dig.
Arbetsuppgifter
Som projektledare för projektet Uppsök UVAS får du ett mångsidigt arbete med stora
möjligheter att själv påverka ditt arbete. Du är ansvarig för att projektet utvecklas och arbetar
målinriktat. Du ska samverka med Supporterhuset och de andra organisationerna i projektet. En
av arbetsuppgifterna är att skapa en medvetenhet om projektet och att de som ingår i UVAS får
reda på att de kan vända sig till Supporterhuset eller någon av de andra organisationerna för stöd.
Om Uppsök av UVAS 20-24 år.
I Malmö finns det ett stort utbud av relevanta insatser för UVAS ”unga som varken arbetar eller
studerar”, men många av dessa ungdomar får aldrig möjlighet att ta del av dessa insatser.
Kommunen har svårt att nå de unga som ingår i UVAS, de befinner sig inte alltid i de kretsar där
UVAS finns och kommer då inte i kontakt med dem. Därför har Supporterhuset tillsammans med
Fryshuset, FC Rosengård, Hassela Helpline, Uppstart Malmö och Malmö FF:s Karriärsakademin
ett samarbete med Malmö Stad genom UngMalmö för att komma i kontakt med dem och hjälpa
dem hitta meningsfull sysselsättning.
Om Supporterhuset
Supporterhuset fungerar som en öppen mötesplats för MFF-supportrar. Här kan man bland annat
fika i kaféet, köpa souvenirer i shopen, måla flaggor, dyka ner i MFF-biblioteket eller helt enkelt
bara träffas och umgås.
På kvällstid kan medlemmarna ta del av olika aktiviteter. Det kan vara gästföreläsningar,
workshops och studiecirklar med anknytning till Malmö, MFF och med fokus på positiv
supporterkultur.
Kvalifikationer och personliga egenskaper:
Eftersom det finns dålig kännedom om var UVAS befinner sig eller vad de gör på dagarna så
måste du vara flexibel och ha förmågan att tänka utanför boxen. För att passa bra i rollen är det
viktigt att du har förståelse för människor som lever i någon form av utanförskap. Det är
meriterande om du tidigare arbetat med projektledning och studerar eller har studerat sociologi
(tänker vi att det ska vara socionom här?) eller liknade utbildning men det är inget krav.
Du gillar att samverka med andra organisationer och är utåtriktad, självständig, organiserad och
ansvarsfull.
Lön
Timlön.
Anställning
Projektanställning.
I huvudsak Dagtid, ungefär 5–10 timmar i veckan men kan variera från vecka till vecka.
Sista ansökningsdag 12 februari
Tjänsten behöver tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under
ansökningstiden. Du ansöker genom att skicka CV och personligt brev till;
lena@supporterhuset.se

