Stockholm, 20180710

Lokal koordinator, BORLÄNGE
TJÄNST: Lokal koordinator “Innovation för Lika Villkor”, i Borlänge
PLATS: Borlänge, Sverige
ÅTAGANDE: Konsultuppdrag eller deltidsanställning, 50% på 2 månader (ca. 180 timmar
totalt)
PERIOD: 17 september till 16 november 2018
ERSÄTTNING: Baserat på erfarenhet
REKRYTERINGSPROCESS: Intresserade kandidater ska skicka sitt CV och personliga brev till
laura.mbaye@reachforchange.org med "Lokal koordinator, Borlänge" i ämnesraden. Observera
att kandidaterna kommer att bedömas löpande och att tjänsten kommer fyllas så snart vi hittar
en passande kandidat.
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 1:a september 2018
START DATUM: 17:e September 2018

Ansvarområde
Vi söker en Lokal Koordinator för att representera Reach for Change i Borlänge och facilitera
vårt arbete med lokala aktörer i kommunen. Under ledning av Program Development Manager
för "Innovation för Lika Villkor"programmet kommer den lokala koordinatorn i Borlänge att
ansvara för att kartlägga befintliga och potentiella sociala innovationer och entreprenörer som
bidrar till att minska segregation och att förbättra förutsättningarna för barn och ungdomar i
socioekonomiskt utsatta områden i Borlänge.
Ditt arbete kommer att bidra till utvecklingen av Reach for Changes nya program "Innovation för
Lika Villkor" som syftar till att utveckla sociala innovationer som förbättrar förutsättningarna för
barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.
Belägen i Borlänge arbetar du självständigt och på distans från resten av teamet, som ligger i
Stockholm. Ändå kommer du att vara en del av ett modigt, smart och passionerat team som
arbetar för Reach for Change och som rapporterar till Sverige Country Manager.

Arbetsuppgifter
●
●
●
●
●
●

Skapa en initial kartläggning av intressenter inom det civila samhället, innovation och
socialt entreprenörskap i Borlänge
Skapa möjligheter till möten med formella och informella lokala nyckelaktörer
Stödja dialogen med en ungdomspanel i samarbete med Rädda Barnen
Använda Reach for Change kartläggningsramverk för att fånga och dokumentera
information och fakta från möten och dialoger med intressenter
Delta i analysen och presentationen av resultaten
Informera och ge råd om den lokala kontexten i Borlänge och ge insikter till designen
och planering för "Innovation for Lika Villkor" programmet.

Stockholm, 20180710

Krav på erfarenhet och kompetens:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Visad erfarenhet av att framgångsrikt driva personliga eller professionella projekt och
initiativ
En god förståelse för det lokala civilsamhället och det lokala sammanhanget, samt för
befintliga initiativ för barn och unga i Borlänge kommun, och särskilt i Tjärna Ängar.
Ett starkt nätverk inom formella och informella intressenter i Borlänge kommun, och
särskilt i Tjärna Ängar.
En nyfikenhet och intresse för att lära sig mer om Reach for Changes arbete och om
social innovation
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska, samt goda engelskakunskaper i skrift och
tal
Förmåga att bygga professionella relationer
En samarbetsvillig och "kan göra" attityd, och en vilja för kontinuerligt lärande och
förbättring
Professionell och lösningsorienterad; förmåga att arbeta självständigt och som en
lagspelare, att ta initiativ och att hantera deadlines och prioriteringar
Hög energi och positivitet
Färdigheter i MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) och Googlesuite (Gmail,
Google Drive, Google docs)

Om Reach for Change

Reach for Change är en ideell organisation som stödjer sociala entreprenörer som löser de
mest akuta samhällsproblemen för barn och ungdomar i 17 länder över hela världen. Vi driver
innovationstävlingar, acceleratorer och inkubatorer som frigör kraften i entreprenörskap och
innovation för att skapa en bättre värld för barn. Entreprenörerna stöds i att skala sina
innovationer genom fröfinansiering, tillgång till affärsmannaskap kunskaper och
nätverksmöjligheter. Lanserat i Sverige 2010 stödjer vi nu mer än 400 sociala entreprenörer i 17
länder på tre kontinenter och har påverkat livet för över 4,4 miljoner barn hittills.
Mer information om Reach for Change finns på vår hemsida www.reachforchange.org. För
frågor, vänligen kontakta laura.mbaye@reachforchange.org .

