BSR INTEGRATE NEETs
Processledare/projektmedarbetare sökes
Arbetsgivare
Föreningen Norden arbetar för att stärka och utveckla samarbetet och gemenskapen i Norden
och dess närområden. Föreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst
obunden. Mer information finns på www.norden.se.
Uppdrag
Föreningen genomför ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) under
perioden 1 december 2017 – 31 december 2019. Projektet är en del av flaggskeppet ”School
to Work” (S2W), inom EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR), politikområdet utbildning
(PA Education). Flaggskeppet syftar till att minska antalet tidiga skolavhopp samt antalet
UVAS (unga som inte är i sysselsättning, utbildning eller praktik) i Östersjöregionen.
Projektet innebär etablering av en kunskapsplattform med fem tematiska arbetsgrupper för
transnationellt lärande kring målgruppen UVAS. I arbetsgrupperna samlas kompetens från
hela Östersjöregionen, 15 till 20 experter och politiker från olika delar av samhället. Det
eftersträvas en god geografisk spridning samt att såväl lokal, regional, nationell nivå som
offentlig, privat och ideell sektor finns representerade i arbetsgrupperna. Ytterligare
information om Östersjöstrategin finns på www.balticsea-region-strategy.eu.
Arbetsbeskrivning
Föreningen Norden söker en processledare som kan leda arbetet i en av projektets fem
tematiska arbetsgrupper. Arbetet som processledare innebär också att leda det
gemensamma utvecklingsarbetet, nya metoder och policyrekommendationer som sker dels
vid två årliga möten i grupperna dels vid virtuella möten eller möten i mindre grupper
dessemellan. Här ingår även kartläggning av resurscentra i Östersjöregionen (60% av tjänst).
I arbetsuppgifterna ingår även att bistå projektledaren i koordineringen av projektet i form
av planering, uppföljning och dokumentation, samt månatliga lägesrapporter. Här ingår även
att bistå projektledaren i rekrytering av medlemmar till tematiska arbetsgrupper samt
metodutveckling av arbetsprocesser för tematiska arbetsgrupper ingår (40% av tjänst).
Kvalifikationer
●
●
●
●
●
●
●

Akademisk utbildning, gärna med internationell inriktning.
Dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete. Kunskap om EU och civila
samhällets organisationer i en internationell kontext. Erfarenhet och kunskap om
Östersjöregionen är en merit.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med målgruppen UVAS och/eller med unga
människors deltagande i samhället.
Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av kapacitetsutveckling,
exempelvis utbildning, seminarier och/eller metodutveckling för en specifik
målgrupp.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav, vidare en god stilistisk förmåga
på såväl svenska som engelska.
Erfarenhet från resurscentra (navigatorcenter) är en merit.
Kunskap om genus och jämställdhetsarbete är en merit.

Eftersom projektet är en del av EU:s strategi för Östersjöregionen, är förmåga att se
helhetsperspektiv och långsiktiga effekter av projektets insatser värdefull. Det är även

viktigt med förmåga att planera och prioritera utifrån givna resurser samt identifiera
alternativa vägar såsom att ta initiativ och driva självständigt processer framåt. Uppdraget
ställer även krav på kunskap om kommunikation samt att på ett tillmötesgående sätt
samarbeta väl med kollegor och samarbetspartner från olika länder och kulturer i
Östersjöregionen.
Anställning
Projektanställning på heltid från 1 januari 2018 – 31 december 2019. Eventuellt
anställningsavtal kommer undertecknas först om projektet beviljas fortsättning (beslut
väntas i början av december).
Arbetsplats
Föreningen Nordens kansli, Drottninggatan 30, Stockholm.
Frågor
Kontakta gärna projektledare Anastasiia Klonova, anastasiia.klonova@norden.se med frågor.
Sista ansökningsdag 8 december.
Övrig information
Föreningen Norden strävar att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka
diskriminering.

