
Två övertygande Engagemangsutvecklare sökes för att
stärka ungas plats i demokratin

Brinner du för demokratin? Vill du stärka ungas förmåga att påverka
samhällsutvecklingen? Tycker du att vi behöver öka beslutsfattares förtroende för ungas
kompetens och idéer? Om svaret är ja, sök en av de lediga tjänsterna som
Engagemangsutvecklare hos föreningen Youth 2030 Movement.

Youth 2030 Movement är en ideell förening som jobbar för att unga ska få mer makt i
samhället. Vi arbetar tillsammans med kommuner, andra föreningar, unga och vuxna för
att skapa en starkare demokrati.

Om tjänsten
Vi söker två övertygande Engagemangsutvecklare som med pepp och mod vill
koordinera och delta i flera projekt inom föreningen. Projekten syftar till att riva hinder
mellan unga och makten genom att stärka ungas röster och plats i samhällsutvecklingen.
Gemensamt för båda rollerna är att rekrytera unga till aktiviteter, inspirera och engagera
unga i workshops, planera och arrangera träffar mellan unga och beslutsfattare, samt att
hålla ordning och reda i projekten. Du som söker ska trivas i miljöer med högt tempo och
ständiga förändringar. Du är resultatorienterad och arbetar energiskt för att nå dina mål
med goda resultat. Du tycker om att bygga relationer till olika typer av människor och
roller. Du delar vår ideologiska plattform och vår syn på förändring. För dig är
engagemang brett och kan spänna från aktivism via kommunal förvaltning till
entreprenörskap. Vi är ett litet team och alla förväntas att arbeta med stort och smått för
att nå våra gemensamma mål!

Vi söker en Engagemangsutvecklare med inriktning påverkan som utöver uppgifterna
ovan, också kommer att arrangera och ansvara för helheten i stora och små möten med
buslutsfattare och unga. Dessutom ingår att  bedriva kampanj- och påverkansarbete, till
exempel genom event  eller aktivering i social media. Vi söker dig som är bra på att
engagera och motivera andra och älskar att få saker att hända. Du kommer arbeta
närmast och rapportera till ansvarig för Policy- och påverkan.

Vi söker även en initiativtagande Engagemangsutvecklare med inriktning workshops
som specifikt kommer att inspirera och bygga relationer med både unga och
beslutsfattare, lokalt och regionalt runt om i Sverige. Vi söker dig som brinner för att
arbeta med unga och stärka dem i sitt samhällsengagemang likväl att inspirera
beslutsfattare och tjänstepersoner. Du är självgående och utåtriktad, har en god
samarbetsförmåga och gillar att vara en del av helheten. Du kommer arbeta närmast och
rapportera till föreningens Programansvarige.

Anställningsvillkor
Tjänsterna är visstidsanställningar på heltid till och med 30 september 2022 med chans till
förlängning. Engagemangsutvecklaren med inriktning påverkan utgår från Stockholm.
Placering för Engagemangsutvecklare med inriktning workshops  är flexibel men vi ser



med fördel att tjänsten utgår från ett av våra befintliga kontor: Helsingborg, Stockholm
eller Umeå. Båda tjänsterna förutsätter regelbundna resor i Sverige inom tjänsten.  Under
dessa resor förekommer jobb på obekväm arbetstid. Startdatum den 1 november eller
enligt överenskommelse.

Du kommer tillhöra vår förenings lilla och snabbfotade team på sju personer som brinner
för att testa nya saker och att göra verklig skillnad för barn och unga i Sverige.

Erfarenheter
Vi söker efter kandidater som har erfarenheter i minst ett av följande områden:

● Erfarenhet av ungt engagemang, aktivism eller av aktiviteter inom civilsamhället
med fokus på samhällsförändring

● Erfarenhet av att engagera eller samarbeta med andra unga
● Erfarenhet av att arrangera stora eller små aktiviteter/arrangemang

Det är även önskvärt att ha erfarenhet av minst två av följande:
● Att leda workshoppar eller hålla föreläsningar
● Deltagit i projekt
● Administrativt arbete såsom projektplanering eller rapportering
● Förstår hur en kommun fungerar, något du tex lärt dig genom att du har varit med

i ett ungdomsråd eller liknande
● Annan erfarenhet av att arbeta med barn och unga - t.ex. pedagogiskt arbete, som

fritidsledare eller liknande

Kunskaper
Ingen formell utbildningsnivå krävs.
Det är meriterande att ha kunskaper inom någon/några av följande områden:

● Samhällsutveckling/förändring
● Påverkansarbete och kommunikation
● Barns och ungas rättigheter
● Hur en kommun fungerar och vilka olika roller som finns inom en kommun

Så här rekryterar vi kompetensbaserat: Vi vill verka för mångfald i våra
rekryteringsprocesser, och tillämpar därför anonymiserat urval i första steg. Du ansöker till
tjänsterna genom att fylla i följande formulär: Engagemang Utvecklare påverkan och
Engagemangsutvecklare workshops. Vi kommer inte använda oss av CV i rekryteringen. Vi
tillämpar löpande urval, vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt men
senast den 1 oktober 2021.

Övriga frågor:
Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig på info@youth2030.se. Läs
gärna mer om oss på vår hemsida youth2030.se eller följ oss via sociala medier
@youth2030movement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7LJCtUbek2LmY_0JzAOcEEAUoTlHx7rE6ZbwIgov_6kvIyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfefgGXV5MN_cc-Smkme7WuoIjieet3Hn2v-2TOdgBOJmQM6w/viewform?usp=sf_link
mailto:info@youth2030.se
https://youth2030.se/

