
	
TISDAG DEN 8 MAJ 2018 

	

     POSTADRESS 
Unga Örnars Riksförbund 
c/o ABFs förbundsexpedition 
Box 522 
101 30 Stockholm 

FAKTURAADRESS 
Unga Örnars Riksförbund 
c/o Sunderby Folkhögskola 
Kråkbergsvägen 7 
954 42 Södra Sunderbyn 

BESÖKSADRESS 
Unga Örnars Riksförbund 
Olof Palmes gata 9 
111 37 Stockholm 

HEMSIDA 
www.ungaornar.se 
 

ORGANISATIONSNUMMER 
802003-6318 
 
BANKGIRO 
242-7284 

1 (2) 

Unga Örnar söker en projektledare till ett treårigt demokratiprojekt 
 
Om Unga Örnar: 
Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar för och med barn och unga. All vår 
verksamhet utgår från FN:s barnkonvention. För oss är det en självklarhet att barnen är med och 
bestämmer i vår verksamhet. Vi är en religiöst och partipolitisk obunden organisation och är en del av den 
nationella och internationella arbetarrörelsen. Unga Örnars verksamhetsprofil består främst av läger, 
kultur, idrott, läxläsning och internationellt arbete. Organisationen består i huvudsak av barn och unga i 
åldern 6–25 år. De flesta i Unga Örnar är ideellt engagerade. 
 
Om demokratiprojektet: 
”Demokratiklubbar – från ord till handling” är ett projekt som riktar sig till barn och unga i åldern 9–16 
år. I projektet kommer Demokratiklubbar att anordnas där 10 – 15 deltagare träffas under tio träffar. Där 
ska deltagarna få ökad förståelse och kunskap för demokrati, demokratiska processer och vilka som har 
makten i kommuner, landsting och riket i stort samt hur de själva kan göra skillnad. Syftet med projektet 
är att ge barn förståelse och kunskap för demokrati samt ge demokratiska verktyg så att de kan påverka i 
sitt närområde och i övriga frågor som rör dem. Projektets målsättning är att skapa en förändring där fler 
barn och unga gör sin röst hörd och att makthavare i mycket större utsträckning ska lyssna och inkludera 
barn och unga i beslut som rör dem. Projektet är i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) 
och fackförbundet Kommunal.  
 
Beskrivning av tjänsten: 
Projektledaren kommer att arbeta med att säkerställa att projektets mål uppfylls inom projektets ramar. 
Projektet vilar på fyra verksamhetsben vilka projektledaren ansvarar för: 

1. Demokratiklubbarna runt om i landet (kommer ledas av lokala demokratiledare) 
2. Framtagande av en metod som säkerställer att beslutsfattare lyssnar och inkluderar barn i 

beslutsprocesser  
3. Marknadsföra och sprida projektet och dess erfarenheter  
4. Framtagande av studie- och informationsmaterial samt säkerställa projektets efterlevnad 

 
Arbetsuppgifter: 

• Rapportering till Allmänna Arvsfonden  
• Budgetuppföljning  
• Ta fram studie- och informationsmaterial  
• Marknadsföra projektet genom att skapa kampanjer, arbeta med sociala medier och anordna 

en större konferens.  
• Rekrytera deltagare och ledare till demokratiklubbarna  
• Coacha och utbilda demokratiledare  
• Samverka med projektets samarbetspartners ABF och Kommunal  
• Samordna projektets styrgrupp  
• Arbeta med framtagandet av en metod som säkerställer att beslutsfattare ska lyssna och 

inkludera barn i beslutsprocesser  
• Säkerställa att projektets mål uppfylls 
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Vi söker dig som: 
• Brinner för barn- och ungas rättigheter, jämlikhet och demokrati. 
• Har erfarenhet av att arbeta i projekt, gärna Arvsfondsprojekt.  
• Har erfarenhet av att arbeta som projektledare eller i en liknande roll. 
• Har erfarenhet av att arbeta med barn och unga.  
• Är bra på att strukturera ditt arbete och trivs med såväl administrativa som kreativa 

arbetsuppgifter. 
• Är bra på att skriva så att alla förstår, framförallt yngre barn.  
• Är en idéspruta och samtidigt en doer som drivs av att se resultat. 
• Är initiativtagande, självgående och kreativ.  

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.  
 
Villkor: 
Tjänsten är en projektanställning på 3 år, heltid med oreglerad arbetstid. Kvälls- och helgarbete 
förekommer liksom flertalet resor och övernattningar. Arbetsplatsen är Unga Örnars förbundsexpedition, 
Olof Palmes gata 9, i Stockholm. Tillträde 3 september eller efter överenskommelse. Individuell 
lönesättning tillämpas. Vi har kollektivavtal med Handels. Anställningen kräver att du blir medlem i Unga 
Örnar och att du delar arbetarrörelsens värderingar så som alla människors lika värde och rätt till ett bra 
liv oavsett bakgrund. Solidaritet och demokrati värderas högt inom arbetarrörelsen. 
 
Kontakt: 
Vid frågor kontakta förbundssekreterare Kristina Bergman, jobb@ungaornar.se 
Ansök senast den 10 juni genom att mejla till jobb@ungaornar.se Bifoga ditt CV och personliga brev. 
Intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!  


