Svenska med baby söker en ny verksamhetsutvecklare
Start: december 2021/efter överenskommelse
mellan
småbarnsfamiljer med olika bakgrund
. Vår vision är att alla barn ska växa upp i en
omgivning formad av trygghet och omtanke, där föräldrar och familjer är inkluderade i ett öppet och
jämlikt samhälle. Småbarnsfamiljer, både de som är nya i Sverige och de som är etablerade, får
genom våra mötesplatser tillgång till föräldrastöd, språkträning, socialt nätverk och stöd för
sysselsättning efter föräldraledighet. Organisationen startades för nio år sedan och vi befinner oss nu
i en spännande utvecklingsfas.
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare får du en nyckelroll i en verksamhet som gör skillnad. Du kommer att
arbeta nära verksamhetschefen med ansvar för organisationens strategiska samarbeten samt
projektleda flera av våra verksamheter. På ditt bord ligger också arbete och utveckling av vår metod,
uppföljning och effektutvärdering. Vi vill även att du bidrar med omvärldsanalys och att du
tillsammans med organisationens kommunikatör vidareutvecklar vårt externa
kommunikationsarbete. Tjänsten innebär även ansvar för projektansökningar och rapportering till
partners. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma. Du arbetar nära de andra i teamet för att utföra ditt
uppdrag på ett bra sätt.
Profil
Du har en vilja att göra skillnad och delar Svenska med babys vision om ett öppet och inkluderande
samhälle. Vi söker en lösningsorienterad person som gillar utmaningar och att skapa nya kontakter.
Du är analytisk, utåtriktad och kontaktskapande. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i tal
och skrift, på svenska och engelska. Kunskap i andra språk är meriterande. Du har god datavana. Du
är noggrann och strukturerad med en förmåga att se detaljer såväl som helhetsbilden. Du ska ha en
relevant akademisk utbildning och minst fem års relevant arbetslivserfarenhet samt gärna erfarenhet
från projektledning. Du trivs i en roll med omväxlande arbetsuppgifter och stundtals högt tempo.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet, drivkraft och engagemang!
Om arbetsplatsen och villkor
Svenska med baby är en nationell förening som startade 2012. Vi finns idag på omkring 18 orter runt
om i Sverige. Kansliet består av elva personer med kontor i Bagarmossen, Stockholm.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med sex månaders provanställning. Vi har kollektivavtal.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Bagarmossen, med möjlighet att kombinera med distansarbete.
Arbetet är på dagtid men tjänsten kan även innefatta visst arbete på kvällar eller helger. Vi har
målstyrd arbetstid, 37,5 timmars arbetsvecka samt 30 dagars semester om året.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@svenskamedbaby.se. Vi behandlar
lämnade uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi går igenom ansökningarna
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löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum
är den 5 december. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Emelia Frennmark, verksamhetschef
för Svenska med baby på emelia@svenskamedbaby.se eller 070-979 90 92.
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