TJEJJOUREN VÄST SÖKER VIKARIERANDE SAMORDNARE
MED ANSVAR FÖR VOLONTÄR- & STÖDVERKSAMHET

Tjejjouren Väst grundades år 2010 och är idag en av Sveriges största tjejjourer. Nu
söker vi en vikarierande samordnare som ska ansvara för att samordna och utveckla
den ideella stödverksamheten. Tjänsten är ett vikariat på sex månader med stor chans
till förlängning. Du kommer arbeta i Tjejjouren Västs lokaler i Göteborg.
OM ARBETSPLATSEN
Tjejjouren Väst är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Föreningen är baserad i Göteborg och arbetar i hela Västra Götaland. Föreningens
huvudsakliga verksamhet är nätbaserad stödverksamhet via chatt, mail och app. Den
primära målgruppen är personer som identifierar sig som tjej i åldern 10 till 25 år, främst i
Västsverige. Alla stödsökande tas emot och all kontakt är helt anonym. Idag har Tjejjouren
Väst omkring 2000 stödchattar per år, fyra heltidsanställda och 50 volontärer. Verksamheten
finansieras genom Folkhälsokommittén Västra Götaland, Socialstyrelsen, Social resurs i
Göteborg och föreningens samverkanskommuner.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
- Samordning och utveckling av den ideella verksamheten
- Rekrytering, utbildning och handledning av volontärer
- Planering och genomförande av kvalitets- och kompetenshöjande utvecklingsinsatser
- Arbeta för ökad hållbarhet, långsiktighet och tillgänglighet i den ideella verksamheten
- Utveckling av stödverksamheten i syfte att nå och representera en bredare målgrupp
- Rutiner, uppföljning och kvalitetsutveckling
VI SÖKER DIG SOM
- Står bakom Tjejjouren Västs feministiska värderingar och visionen om ett jämställt
samhälle fritt från våld och förtryck
- Har erfarenhet av att utbilda
- Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
- Har kunskap om olika former av våld, samt barn och ungas särskilda utsatthet
- Har kunskap om och erfarenhet av den ideella sektorn
- Har erfarenhet att prata inför grupp
- Har relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet
MERITERANDE (EJ KRAV)
- Erfarenhet av normkritiskt arbete

- Utbildning i MI eller annan handledningsmetod
- Ett personligt engagemang i jämlikhetsfrågor
- Erfarenhet av att arbeta med inkludering och tillgänglighet
- Kunskap om Barnkonventionen
PERSONLIGA EGENSKAPER
I tjänsten ingår att vara den främsta kontaktpersonen för föreningens volontärer vilket kräver
lyhördhet, energi och entusiasm. I samordningen av den ideella stödverksamheten behövs
organisatorisk förmåga och struktur. Tjejjouren Väst har en bred verksamhet och samverkan
med många olika aktörer vilket kräver flexibilitet, driv och öppenhet. Arbetsgruppen består
idag av tre anställda som du kommer ha ett nära samarbete med.
PLACERING
Göteborg.
TILLTRÄDE
September 2018 eller enligt överenskommelse.
TJÄNSTGÖRINGSGRAD, TIDSPERIOD OCH ARBETSTID
Heltid, 40 timmar/vecka. Vikariat, sex månader med stor chans till förlängning. Reglerad
arbetstid. För att kunna möta ideella i deras engagemang krävs även en del arbetstid på
kvällar och helger. Kollektivavtal finns (IDEA/Unionen).
LÖN
Fast månadslön.
KONTAKTPERSONER
Verksamhetsansvarig:
Mikaela Nissén, mikaela.nissen@tjejjourenvast.se, 0739-80 47 06
Volontär och stödsamordnare:
Josephine Kollén, josephine.kollen@tjejjourenvast.se, 0762-05 04 42
ANSÖKAN
Vi ser gärna att du söker till oss med CV (med referens) samt ett personligt brev där du:
• Beskriver vem du är
• Presenterar en idé för hur en förening kan arbeta med hållbart engagemang bland
sina volontärer.
Skicka din ansökan till: rekrytering@tjejjourenvast.se. Skriv ”Samordnare Volontär- och
stödverksamhet” i ämnesraden. Sista ansökningsdag: 6 juli 2018. OBS: Intervjuer kommer
att genomföras löpande.
MER OM TJEJJOUREN VÄST
http://www.tjejjourenvast.se eller http://www.facebook.com/tjejjouren

