Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar
vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri
träning och friskvårdsaktiviteter. Vi goda pendlingsmöjligheter med buss t ex FilipstadKarlstad en buss/timme i vardera riktningen.
Befolkningssammansättningen har ändrats mycket de senaste ca 5 åren i Filipstads
Kommun. Det ställer Barn-och ungdomsförvaltningen inför nya utmaningar i arbetssätt
och bemötande för att tillgängliggöra verksamhet och service i alla delar av kommunen
och för alla invånare. För att genomföra utvecklingsarbete har kommunen arbetat
expansivt med hjälp av externa projektmedel, och innovativt genom bl.a. nya
samverkansformer.

Fritids- och projektledare till (barn- och
utbildningsförvaltningen) i Filipstad.
Arbetsuppgifter
Vi söker en ny medarbetare som ska jobba halvtid som fritidsledare i kommunens
verksamheter. Tjänsten kombineras till en början under hösten med ett projektledarskap
i Filipstad kommuns satsning på Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA). Arbetet här
kommer framförallt handla om att stödja civilsamhällets samordning i aktiviteterna.
Tanken med denna kombinerade tjänst är att vara väl förankrad i en ordinarie del av den
kommunala verksamheten och samtidigt vara i kontakt med andra verksamheter och
förvaltningar genom projektledarskapet i Filipstads TIA. Målgruppen för
fritidsverksamheten på Ungdomens Hus är unga mellan 12 och 20 år, medan
målgruppen för TIAn är vuxna asylsökande. Länken är dock civilsamhället som bedriver
verksamhet för alla målgrupper. I projektledardelen kommer du därför arbeta i samspel
med projektledare för ”Idrottskul” och ”Fritidsbanken”, liksom med verksamhetsansvarig
för den kommunala språkstödstjänsten ”Vägvisaren”.
Kvalifikationer
Tjänsten kräver en självständighet och organisationsförmåga i fritidsledarskapet och ett
ansvarstagande för planering, information och kommunikation, genomförande, budget
och rapportering i TIA-projektet. Tjänsten innebär förändrings- och utvecklingsarbete
och därför är det viktigt med ett flexibelt tankesätt, en vana att arbeta i
gränsöverskridande processer och en förmåga att hantera kommunikationssvårigheter.
Vi ser gärna ett pedagogiskt engagemang som inkluderar sociala och demokratiska
aspekter, och en erfarenhet av, eller ett intresse för att möta människor med olika
språklig och kulturell bakgrund. Fritidsledarutbildning, flerspråkighet, datakunskap,
informations- och kommunikationskunskap, projektledarerfarenhet samt interkulturell
kompetens är meriterande.
Övriga upplysningar
Tjänsten är kombinerad med 50% ordinarie fritidsverksamhet tills vidare samt
tidsbegränsat projektarbete 50% Övriga upplysningar lämnas av tillträdande
Kulturskolechef Susanne Berggren telefonnummer 072-599 03 39.
Arbetstid/Varaktighet
Start 2017-08-01 tills vidare. Projektet är för närvarande budgeterat för hösten 2017.
Ansökan
Skicka in din CV och ditt personliga brev till susanne.berggren@filipstad.se
Ansök senast 2017-07-21

