Verksamhetsutvecklare Uppsala, 50 %
Grön Ungdom Uppsala är en avdelning inom Grön Ungdom. Vi söker nu en
verksamhetsutvecklare som vill arbeta med oss fram till valet 2022!
Du kommer att vara anställd av Grön Ungdoms riksorganisation och arbetsledas av dess
kanslichef. Din arbetsplats kommer vara på Miljöpartiets kansli i Uppsala, där även
Miljöpartiet i Uppsalas anställda arbetar.
Tjänsten
I tjänsten ingår bland annat att stötta styrelsen i att planera kampanj- och
medlemsaktiviteter, kommunicera med distriktets medlemmar, samt en del administrativa
sysslor såsom medlemsregistrering och enklare ekonomihantering. Även ett visst ansvar för
att uppdatera sociala medier ingår, så det är ett plus om du tycker det är kul!
Vi ser att du är en utåtriktad person som har lätt för och gärna tar kontakt med människor.
Du tycker om att arbeta självständigt, driva och ansvara för projekt, men även i team
tillsammans med förbundets övriga anställda. Du är van vid att ta ansvar och tycker om att
arbeta tillsammans med ideellt engagerade medlemmar och är duktig på att kommunicera
med ungdomar.
Tjänsten innefattar ibland arbete på kvällar och helger, och det är viktigt att du kan arbeta
med flexibla arbetstider.
Kvalifikationer
Du ska ha lätt för att ha och ta kontakt med människor och vara bra på att samarbeta. Du är
initiativrik, har god organisatorisk förmåga och vågar tänka utanför boxen. Det är viktigt för
oss att du delar Grön Ungdoms värderingar och har förståelse för hur ideella organisationer
fungerar.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 30 september, med chans till
förlängning.Tillträde sker helst 10/1, dock senast 31/1. Vi tillämpar 35 h arbetsvecka och
tjänsten är på 50 %. Fast lön enligt överenskommelse.
Så här ansöker du:
Skicka CV och personligt brev senast 5 december till lovisa@gronungdom.se.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Lovisa Berglund, kanslichef Grön Ungdom på
lovisa@gronungdom.se eller 070-732 58 61!

