NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne söker en

Verksamhetsutvecklare med erfarenhet av
kommunikation och påverkansarbete
Anställningsform: tills vidare
Placering: på vårt kansli i centrala Malmö
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 75%
Sista ansökningsdag: söndag 24 mars
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne söker dig som vill vara med och stärka idéburen sektor på
regional nivå. Vi är en ideell förening med ett litet kansli som tillsammans med en styrelse och drygt
50 medlemsorganisationer verkar för bättre förutsättningar för den idéburna sektorn i Skåne. Genom
en överenskommelse om samverkan med Region Skåne skapar vi också förutsättningar för den
idéburna sektorn att bidra i arbetet för ett hållbart Skåne och för hållbar idéburen-offentlig
samverkan
Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor arbetar du med påverkansarbete och kunskapsutveckling för att
stärka idéburen sektor i Skåne och idéburen-offentlig samverkan. Du kommer att ingå i olika
sammanhang där Skånes utvecklingsaktörer möts för att tillsammans finna vägar till ett hållbart
Skåne i enlighet med Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin.
Arbetsuppgifterna kan variera från att lyfta det idéburna perspektivet i möten med exempelvis
Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne till att skriva rapporter om samverkan, anordna årsmöte eller
hålla en föreläsning om idéburen sektor för en kommun. En central del av arbetet är också att
medverka i planering och genomförande av konferenser och möten.
Du bistår verksamhetschef och kollegor med att formulera och formge texter och material inom
föreningens alla ämnesområden. Du gör research och producerar underlag för till exempel vår
närvaro i Almedalen eller för att vara en röst i debatten kring våra prioriterade frågor.
Om dig
Du har en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande, och några års erfarenhet av
arbete med organisationsutveckling, demokratifrågor, kommunikations- och påverkansarbete eller
liknande.
Du har ett starkt samhällsengagemang, och intresse för civilsamhällesfrågor. Det är meriterande med
erfarenhet från den idéburna sektorn. Du är van att arbeta både strategiskt och operativt och trivs i
ett relativt högt tempo med många olika processer igång samtidigt.
Du är en stilsäker skribent som kan formulera dig begripligt och intresseväckande för olika
målgrupper såsom föreningsaktiva, politiker och journalister.

Det är önskvärt om du har grundläggande kunskaper om sociala medier och WordPress. Det är också
meriterande om du behärskar grunderna i InDesign och kan leda en produktionsprocess av till
exempel årsberättelse och informationsmaterial i samarbete med kansliets formgivare.
Som person är du kommunikativ, pedagogisk och strukturerad. Du har god initiativförmåga,
förmågan att lyssna in och att dra det mest väsentliga ur komplexa frågeställningar. Du är van att
arbeta självständigt och bra på att bygga nätverk.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidaretjänst på deltid, med sex månaders provanställning. Det finns möjlighet
till ökad tjänstgöring beroende på kompetens. Tjänsten är placerad i Malmö men då vi verkar
regionalt förekommer resor i tjänsten, främst inom Skåne. Visst arbete kan göras på distans.
Kollektivavtal finns via Arbetsgivaralliansen. Lön enligt överenskommelse. Tillträde enligt
överenskommelse.
Ansökan
Skicka in din ansökan, bestående av personligt brev samt CV, via mejl till mattias@natverket.org
Sista ansökningsdag är söndag 24 mars.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att NÄTVERKET lagrar dina personuppgifter under
rekryteringsprocessen. När rekryteringen är avslutad kommer alla sökande att få besked och
ansökningshandlingar kommer samtidigt att raderas.
Kontaktuppgifter och information:
Mattias Larsson
Verksamhetschef
Telefon: 0705-81 73 00
E-post: mattias@natverket.org

_______
Om NÄTVERKET
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne.
Genom kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete skapar vi förutsättningar för idéburna
organisationer att tillsammans med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och enskilda
engagerade medborgare kunna ta ansvar för den miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella
utvecklingen i regionen. Läs mer på www.natverket.org eller www.overenskommelsenskane.se
NÄTVERKET verkar på regional nivå i Skåne genom:
• Kunskapsutveckling som stöd för medlemsorganisationerna och kring den idéburna sektorn i
samhället
• Omvärldsanalys i relation till den idéburna sektorn i Skåne
• Påverkansarbete till fördel för den idéburna sektorn i Skåne genom strategiskt samarbete med
den offentliga sektorn.
NÄTVERKET:s prioriterade sakfrågor under 2019 är Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), överenskommelser och Agenda 2030/mål 17 som fokuserar partnerskap och samarbete. NÄTVERKET:s
prioriterade fokusområden under 2019 är medverkan i den Regionala överenskommelsen och
Partnerskap Skåne, Överenskommelsen Skånes förankring och utveckling samt kunskapsstöd för
samverkan (IOP och idéburen upphandling).

