
Projektledare i valet �ör Grön Ungdom, 100 %

Grön Ungdom är Miljöpartiets ungdoms�örbund. Vi kämpar �ör ett rättvist och hållbart
samhälle. Nu söker vi en självgående projektledare som vill jobba mitt i den politiska
hetluften med att samordna aktiviteter under vår valrörelse!

Tjänstens utformning
Du ansvarar �ör ett eller flera större projekt in�ör valet samt samordningen av våra
debatter. Projekt som kan vara aktuella är till exempel sommarläger, festivalturné och
utbildningsinsatser. Du har ansvar �ör att genom�öra projekten tillsammans med
�örbundsstyrelsen och resten av kansliet.

Under den mest intensiva perioden av valrörelsen deltar vi i flera debatter varje dag
genom olika �öreträdare från vårt �örbund. Du ansvarar �ör att ta emot inbjudningar och
�örfrågningar och hittar lämpliga �öreträdare till respektive framträdande. En del distrikt
har anställda debattörer i valrörelsen och du jobbar nära dessa. En del av rollen är också
att motivera våra medlemmar att våga ta sin �örsta debatt.

Du trivs med att samarbeta med andra samtidigt som du är bekväm med att fatta beslut
själv. Du tycker om arbete med både sociala delar såväl som med administrativa
uppgifter. Tjänsten �örutsätter att du är självgående, lösningsorienterad och trivs att
jobba i ett klimat med snabba �örändringar.

Tjänsten innefattar arbete på kvällar och helger, och det är viktigt att du kan arbeta med
flexibla arbetstider.

Kvali�ikationer
Det är meriterande om du har:

● erfarenhet av att samordna verksamhet inom ideell sektor
● erfarenhet av att samordna verksamhet med många inblandade, både andra

anställda och medlemmar
● �örståelse �ör ungt engagemang och erfarenhet av att stötta unga
● erfarenhet eller kunskap om politiska organisationer eller partier

Villkor
Tjänsten är på 100 % fram till  30 september 2022, med möjlighet till  örlängning. 
Tillträde enligt överenskommelse. Grön Ungdoms kontor är på Miljöpartiets rikskansli 
vid Slussen i Stockholm. Vi tillämpar 35 h arbetsvecka. Du behöver inte vara medlem i 
Miljöpartiet eller Grön Ungdom men du delar självklart våra värderingar.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev senast 13 mars till lovisa@gronungdom.se. Vi intervjuar 
löpande, så skicka in din ansökan så snart du kan. Har du frågor om tjänsten? Kontakta 
Lovisa Berglund, kanslichef Grön Ungdom på lovisa@gronungdom.se eller 070-732 58 61.
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