
 

 

 

 

Lokal projektledare till ungdomsprojektet Volymen på max! 

FUB söker en ny lokal projektledare till sitt ungdomsnätverk.  

 

Om tjänsten 

Tjänsten är försatt i FUB Klippan/Åstorp och du arbetar ihop med en annan lokal projektledare med 

att driva lokalföreningens ungdomsgrupp. Projektledarna är anställda av Riksförbundet FUB och är en 

del av projektledargruppen i FUB:s ungdomsprojekt Volymen på max som finansieras av 

Postkodlotteriet. Projektet har pågått sedan 2018 och är nu inne på sitt sista år. 

Syftet med ungdomsnätverket är att engagera unga personer med intellektuell funktionsnedsättning 

(IF) i åldern 15 - ca 25 år. I Volymen på max arbetar vi för att hitta metoder och arbetssätt för att 

skapa trygga jämställda rum för ungdomarna. Ungdomsnätverken verkar för att stärka de unga 

personernas självständighetsutveckling och på så vis öka deras möjlighet att göra sin röst hörd i 

samhället. Stort fokus läggs på jämställdhet, rättigheter och egenmakt. 

Ungdomsnätverket ska fortsätta även efter projekttidens slut vilket innebär att långsiktighet och 

hållbarhet är viktiga faktorer att ta in i arbetet. Vi ser det som mycket meriterande om du som söker 

vill engagera dig ideellt efter projekttidens slut. Du erbjuds möjlighet till en spännande tjänst i ett 

projekt där kreativitet, delaktighet och samarbete är viktiga ledord i arbetet. 

 

Antal tjänster: En tjänst på deltid.  

Projektanställningen är en deltidstjänst (50%). Anställningen är tidsbestämd och avslutas vid 

årsskiftet 2020/2021 då projektet avslutas.  

Arbetstider: Du kommer själv och tillsammans med den andra projektledaren lägga upp era 

arbetstider utifrån ungdomsnätverkets behov.  

Tillträde: Augusti eller efter överenskommelse. 

 

 



 

 

 

Arbetsbeskrivning 

Du kommer att vara en av två lokala projektledare som tillsammans med övergripande projektledare 

och två projektledare från en annan lokalförening bildar en projektgrupp för Volymen på max.  

Arbetet innebär ett nära samarbete med övriga projektledare, i synnerhet den andra projektledaren i 

lokalföreningen. Den övergripande projektledaren arbetar från Riksförbundets kansli i Stockholm.  

Du kommer att driva Volymen på max på lokal nivå vilket bland annat innebär att tillsammans med 

deltagare planera, genomföra och utvärdera ungdomsträffar. Arbetet kommer också innebära 

utåtriktat arbete för att rekrytera ungdomar till nätverket, samt att rekrytera nya samtalsledare inför 

projekttidens slut. Arbetet kommer att utformas utifrån lokala behov och förutsättningar. Under 

hösten 2020 anordnas ett digitalt ungdomsforum för FUB:s unga medlemmar och en del arbete 

kommer gå till planeringen och genomförande forumet. 

Projektgruppen kommer parallellt med ungdomsträffarna arbeta fram verktyg för hur unga med IF:s 

röst ska få en större plats i samhället och i FUB:s ordinarie verksamhet, både på lokal och nationell 

nivå.  

Visst resande i Sverige ingår.  

 

Kravspecifikation 

Vi söker dig som har relevant arbetslivserfarenhet och/eller högskoleutbildning med pedagogisk eller 

annan relevant inriktning, gärna innehållande genusvetenskap, beteendevetenskap eller liknande. Du 

har dokumenterad erfarenhet av arbete med jämställdhets- och/eller ungdomsfrågor, eller 

erfarenhet av att leda samtal. Du har också erfarenhet av arbete med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Det är i övrigt viktigt att du har kunskap om och förståelse för 

förutsättningarna inom ideell-, offentlig och/eller politiskt styrd verksamhet.  

Som person är du positivt inställd till utmaningar och bra på att se möjligheter. Du är driven i ditt 

arbete och inte rädd för att testa nya arbetssätt och metoder. Du är lyhörd och bra på att inspirera 

och se till andra personers behov. Då tjänsten är för ett ungdomsprojekt ser vi gärna unga sökanden.  

 

Krav 

• Erfarenhet av pedagogiskt arbete, gärna med ungdomar. 

• Vana att hålla gruppträffar och workshops. 

• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen (unga personer med IF) 
 
 

Meriterande  

• Möjlighet att fortsätta som samtalsledare ideellt efter årsskiftet 
• Erfarenhet av normkritiskt- eller jämställdhetsarbete 
• Erfarenhet av digitala event. 
• Vana att arbeta i Wordpress 

 

  



 

 

 

Skicka din ansökan till elin.bonnier@fub.se senast den 3 juni. Intervjuer sker löpande och tjänsten 

kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan! 

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver varför du vill, och skulle passa bra som 

projektledare i Volymen på max. Ange även löneanspråk i din ansökan. 

Vid frågor om projektet eller tjänsten kontakta Elin Bonnier  

elin.bonnier@fub.se 

070 732 68 26 

 

OM FUB 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vårt långsiktiga mål är att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och möjligheter till delaktighet i samhället som andra 

har.  

Läs mer om Riksförbundet FUB på www.fub.se 

Läs mer om Volymen på max på www.volymenpamax.se  

eller besök vår Facebook-sida Volymen på max 
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