VI SÖKER EN
MEDLEMSSAMORDNARE
Smart Ungdom är ett nationellt ungdomsförbund vars syfte är att engagera unga i det
drogförebyggande arbetet, genom att sprida kunskap och skapa lokalt engagemang via
lokalföreningar. Vi gör unga delaktiga i civilsamhället och det drogförebyggande arbetet. Vi
vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på tobak och tidiga
alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv. Vår primära målgrupp är unga
som skrivit lokala kontrakt och tagit ställning mot droger.
Mer information finns på www.smartungdom.se

MEDLEMSSAMORDNARE?
Som medlemssamordnare är din främsta uppgift att stötta och inspirera våra lokala
föreningar som vi kallar klubbar. Detta innebär att du ansvarar för att hålla regelbunden
kontakt med medlemmar och klubbar samt stötta dem vid genomförandet av aktiviteter.
Detta inbegriper även att rekrytera potentiella medlemmar och klubbar samt arrangera
regionala och nationella träffar för medlemmar. Du ansvarar för kommunikation till
medlemmar genom nyhetsutskick, sociala medier och uppdatering av vår hemsida. Tjänsten
omfattar även att genomföra föreläsningar eller workshops för medlemmar och andra
aktörer.

PROFIL- OCH KOMPETENSKRAV
Vi söker dig som:
● delar vår värdegrund och vill arbeta för att engagera unga i drogförebyggande arbete
● är en god ledare och har förmågan att entusiasmera och inspirera andra
● själv använder olika sociala medier och har idéer om hur vi når unga
● har ett utvecklingstänk; du är angelägen om att utveckla och förbättra
● är bekväm med att stå på scen och kan planera upplägg för en föreläsning
● är självgående, strukturerad och har en god administrativ förmåga, vilket inkluderar
kapacitet att tidsplanera och prioritera
● är social och bra på att knyta nya kontakter
Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbetat med drogförebyggande
verksamhet, har föreningsvana och erfarenhet av att arbeta med unga.
Vi erbjuder dig
En inspirerande och kreativ arbetsplats på en snabbt växande organisation, unik i sin
inriktning och sitt arbetssätt. På Smart Ungdom har vi stort fokus på att lyfta teamets
kompetenser och främja professionell utveckling. Du får tillgång till ett brett kontaktnät, då
organisationen arbetar gentemot aktörer inom alla sektorer. Du får möjlighet att arbeta med
att stärka barn och ungas hälsa, rättigheter och engagemang - både nationellt och
internationellt.
Villkor och ansökan
Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning med provanställning på 6 månader. Vi har
kollektivavtal och arbetstiden för tjänsten är målstyrd. Helg- och kvällsarbete samt resor
förekommer men huvudsakligen är arbetstiden förlagd enligt en normal arbetsvecka.

Tillträde sker så snart som möjligt. Tjänsten är förlagd på Smart Ungdoms kansli i
Slakthusområdet, Stockholm. Individuell lönesättning tillämpas. Smart Ungdom eftersträvar ett
spann av kompetenser, perspektiv & erfarenheter och ser därför gärna en bredd av
sökanden.
Ansökan görs genom att mejla personligt brev och CV till ansokan@smartungdom.se senast
den 18 maj. För frågor eller mer information kontakta Smart Ungdoms Förbundsordförande
Marcus Nilsson på marcus.nilsson@smartungdom.se eller 072-250 18 27.
Vi undanbeder kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

