
 

 

Projektmedarbetare Min rätt – Din roll 
 
Nu söker vi en engagerad projektmedarbetare till det tredje och sista året av projektet 
Min rätt – Din roll. Projektet syftar till att förtydliga rollfördelningen mellan aktörerna 
kring ensamkommande barn, bidra till ökad samverkan, samt göra ensamkommande 
barn mer delaktiga i insatsen god man. 

Som projektmedarbetare kommer du att i nära samarbete med projektledaren arbeta 
utifrån fastställd projektplan och budget för att genomföra projektaktiviteter, utveckla 
projektidéer, samt arbeta för verksamhetens fortlevnad efter projekttidens slut. 

Tjänsten kräver goda kunskaper om arbete i projektform och att du snabbt kan sätta dig 
in i nya frågor. RFS är ett litet kansli och för att trivas här behöver du vara självgående, 
bekväm i att arbeta med stort eget ansvar, vara utåtriktad och tycka att det är roligt att 
rycka in där det behövs. 

I arbetsuppgifterna ingår också: 

• Identifiera och utveckla nya projektidéer. 

• Arbeta utåtriktat exempelvis genom föreläsningar och samverkansmöten. 

• Planera, organisera och genomföra utbildningar/föreläsningar/samverkansmöten för 
olika typer av målgrupper, exempelvis för gode män, myndighetspersoner, 
ensamkommande barn och civilsamhällesorganisationer. 

• Ta fram texter om projektet till webb, nyhetsbrev, inlägg på Facebook.  

• Löpande kontakt med projektets referensgrupp och fokusgrupper. 

• Löpande projektadministration. 

Arbetet innebär en del resor inom Sverige samt visst helg- och kvällsarbete. 

Kvalifikationer: 

• Högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, juridik, kommunikation eller 
socialt arbete, gärna med inriktning på rättighetsbaserat arbete. 

• Erfarenhet av planera, organisera och genomföra utbildningar för olika målgrupper. 

• Kunskaper i projektadministration samt att arbeta resultatstyrt. 

• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 



 

 

Meriterande 

• Tidigare erfarenhet av arbete med ensamkommande barn och godmansfrågor. 

• Kunskap om civilsamhället och egen erfarenhet föreningsarbete. 

 

Tjänsten är en visstidsanställning till och med den 31 december 2018 med eventuell 
möjlighet till förlängning. Heltid, deltid går att diskutera. Kansliet är placerat vid 
Odenplan. 

Tillträde i augusti. Vi vill ha din ansökan med löneanspråk senast den 14 maj 2019. 
Intervjuer sker fortlöpande. 

För ytterligare upplysningar kontakta förbundssekreterare Gunilla Sundblad, 08-556 068 
31. För att få en jämnare könsfördelning på vår arbetsplats ser vi gärna manliga 
sökande. RFS har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden.  

Märk ansökan ”projektmedarbetare” och skicka till gunilla.sundblad@rfs.se  
OBS! endast ansökningsbrev och CV per mejl, skicka inga betyg eller intyg.  

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, är en partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation bestående av cirka 60 lokalföreningar vars medlemmar har lagreglerade 
frivilliguppdrag. Läs mer www.rfs.se/min-ratt 
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