
Verksamhetsutvecklare Grön Ungdom, tillsvidare 100 %
Grön Ungdom Väst är den största distriktsorganisation inom Grön Ungdom, Miljöpartiets
ungdomsförbund, och omfattar hela Västra Götaland, Värmland och Halland. Vi söker nu en
verksamhetsutvecklare som ska arbeta med oss och våra cirka 800 medlemmar fördelade
på fem lokalavdelningar i Halland, Värmland och Västra Götaland.

Du kommer att vara anställd av Grön Ungdoms riksorganisation och arbetsledas av dess
kanslichef. Din arbetsplats kommer vara på Miljöpartiets kansli i Göteborg, där även
Miljöpartiet i Västra Götalands anställda arbetar. I Göteborg består kansliet av sex personer,
varav du är den enda som arbetar enbart för ungdomsförbundet.

Tjänsten
Vi befinner oss i en eftervals-period med många nya medlemmar, där din huvudsakliga
uppgift kommer vara att organisera det nytillkomna engagemanget. I tjänsten ingår bland
annat att samordna våra utbildningsinsatser, planera och genomföra kampanjaktiviteter, på
både skolor och torg samt planera större evenemang såsom läger och årsmöten.Tjänsten
innefattar även en del administration.

Rollen som verksamhetsutvecklare ställer höga krav på förmågan att planera och prioritera
sitt arbete. Det är av stor vikt att du har lätt för att skapa och behålla goda sociala relationer.
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. Framförallt tycker du om att arbeta
tillsammans med ideellt engagerade medlemmar och är duktig på att kommunicera med
ungdomar.

Tjänsten innefattar arbete på kvällar och helger, och det är viktigt att du kan arbeta med
flexibla arbetstider. Tjänsten innefattar även en del resor inom Västra Götaland, Värmland
och Halland.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från att arbeta med ungas engagemang och har god
förståelse för hur ideella organisationer fungerar. Du bör ha erfarenhet av att arbeta i en
medlemsdriven organisation med till exempel styrelsestöd

Det är meriterande men inget krav att ha en lämplig utbildningsbakgrund för tjänsten,
exempelvis inom samhällsvetenskap, projektledning, ekonomi och/eller motsvarande. Det är
även meriterande om du har kunskap om sociala medier, och har erfarenhet av att ansvara
för dessa i en förening.

Det är dessutom viktigt för oss att du delar Grön Ungdom och Miljöpartiets värderingar.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde i januari. Vi tillämpar 6 månaders
provanställning och 35 h arbetsvecka . Fast lön enligt överenskommelse. Huvudsaklig
arbetsplats är kontoret i Göteborg men vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans några
dagar i veckan om så önskas.



Så här ansöker du:
Skicka CV och personligt brev senast 27 november till lovisa@gronungdom.se, använd
“Ansökan Grön Ungdom Väst” i ämnesraden på ditt mejl. Intervjuer kommer ske löpande
under november och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Har du frågor om tjänsten? Kontakta Lovisa Berglund, kanslichef Grön Ungdom på
lovisa@gronungdom.se eller 070-732 58 61!
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