Unga samhällsutvecklare
Rekryteringsannons och uppdragsbeskrivning
Om oss
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan
för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och
Vårgårda.
Vi skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverk och fungerar som ett stöd för våra
medlemskommuner. Kommunalförbundet verkar för att stödja och stimulera utvecklingen av
kommunala frågor samt utgöra en plattform för samarbete.
Boråsregionen driver, tillsammans med ett flera andra organisationer i Västra Götaland, Vi-projektet.
Vi-projektets mål är att unga vuxna som varken arbetar eller studerar, ska äga sin egen framtid,
förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier. Målet är även att etablera en hållbar samverkan
mellan kommunalförbund, utbildningsanordnare och andra projektpartners över tid. Genom ett
medskapande arbetssätt skapas grunden för en förståelse av hur samhället förändras och kunskapen
om orsakerna till att så många unga exkluderas från arbetsmarknaden ökar. Projektet pågår fram till
juni 2022 och ägs av Folkhögskoleförvaltningen samt medfinansieras av ESF, Europeiska
socialfonden.

Om uppdraget
En viktig del i Vi-projektet är att inkludera unga i beslut som rör dem, det vill säga ”medskapande i
praktiken”. Som ett led i det, har vi nu möjligheten att anställa dig, som är ung vuxen med egen färsk
erfarenhet av att stå utanför arbete eller studier. Du kommer att vara en del i en
utvecklingsorganisation med ett brett uppdrag och många kompletterande kompetenser.
Tillsammans med kollegor och andra unga vuxna i Sjuhärad kommer du att delta i
kommunalförbundets och projektets utvecklingsarbete. Tjänsten innebär en länk till unga och ska ge
oss ett utökat perspektiv och underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Som ung samhällsutvecklare kommer du få möjlighet att vara med och bidra till lösningar hur
offentliga verksamheter kan bidra till att barn och unga fullföljer sina studier och kommer i arbete.
Det är ett flexibelt uppdrag med stor frihet under ansvar och du kommer ha stor möjlighet att
påverka innehållet och arbetsuppgifterna. Exempel på arbetsuppgifter:
•
•
•
•

Bidra med ett brukarperspektiv på möten, workshoppar och liknande.
Skapa dialog, kontaktytor och mötesplatser för och med andra unga i liknande situation.
Samla in erfarenheter från barn och unga som är exkluderade från skola och arbetsmarknad.
Samverka med andra unga samhällsutvecklare inom Vi-projektet.

Som stöd i arbetet kommer du under din anställning få ta del av utbildning och handledning inom
uppdraget.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett generellt intresse för samhällsfrågor och har en motivation och vilja att skapa
engagemang hos unga som bär på liknande erfarenheter. Du är en serviceinriktad person som är
strukturerad, självgående och duktig på att samarbeta och bygga relationer. Du behärskar svenska i
både tal och skrift. Då vi är måna om att hitta rätta personer för uppdraget kommer stor vikt att
läggas vid personlig lämplighet.

En förutsättning för att du ska vara aktuell för tjänsten, är att du själv är, eller nyligen har varit,
utanför arbete och studier. Du ska ha fyllt 18 år och inte vara äldre än 25 år.

Om tjänsten
Omfattning: Heltid/deltid efter överenskommelse.
Tidsbegränsad anställning till 2022-05-31.
Tillträdesdatum och lön efter överenskommelse.
Placeringsort Borås.
Ansökan med personligt brev och CV skickas senast den 31 januari via mail till
mikael.szanto@borasregionen.se.
Vid frågor rörande tjänsten kontakta:
Mikael Szanto
Mikael.szanto@borasregionen.se
073 409 12 95

