Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet?
Operation 1325 söker projektledare till Digitala Demokratiakademin
Föreningen Operation 1325 är en paraplyorganisation där fem kvinno- och fredsorganisationer
samarbetar för att bidra till att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet genomförs
nationellt och internationellt. Vi informerar, bildar opinion, utbildar och samarbetar med kvinno- och
fredsgrupper i olika delar av världen.
Vi söker en medarbetare till ett 1-årigt projekt som ska utbilda unga kvinnor och flickor mellan 16
och 25 år i flera förorter och kranskommuner till Stockholm att bli Digitala Demokratiaktivister.
Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•

Etablera kontakter med institutioner och värva deltagare i förorter
Nätverka och samarbeta med ideellt engagerade och med relevanta myndigheter
Öka kunskap, kommunikation och lobbying om unga kvinnors deltagande i värnande av
demokrati och motverkande av våldsbejakande extremism
Organisera och leda utbildningar kurser och möten samt internationella studiebesök
Leda digital kommunikation och online påverkansarbete, utveckla presentationer och
informationsmaterial
Projektledning med ekonomiskt ansvar och rapportering internt och externt

Kvalifikationskrav
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Erfarenhet av att utbilda och leda seminarier och workshops genom interaktiva
metoder
Kunskap om eller kapacitet att lära sig digitala kommunikationsprogram
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet av information, kommunikation, folkbildning och opinionsbildande arbete
Mycket god förmåga att samarbeta med människor från olika organisationskulturer
Förmåga att knyta kontakter och samarbeten med myndigheter och institutioner
Förmåga till effektiv organisation och administration
Relevant akademisk utbildning
Goda kunskaper om agendan för kvinnor, fred och säkerhet, förebyggande av
radikalisering och våldsbejakande extremism, jämställdhet och kvinnors rättigheter,
förhållandena i konfliktregioner
Erfarenhet av projektledning och/eller projektarbete

Meriter
•

Egen erfarenhet av att tillhöra flera kulturer, flerspråkighet, religiös dialog

•

Förmåga att relatera till målgruppens ålder på 16-25 år

•

Kunskap om hederskultur, segregation, radikalisering och integrationsutmaningar

•

Dokumenterat engagemang för ungdomars demokratiska deltagande, kvinnors rättigheter
och fredsarbete

•

Erfarenhet av arbete inom ideell organisation eller folkrörelse

Du som söker bör vara noggrann, strukturerad, med analysförmåga och vara en problemlösare. Du
har en personlig mognad, är självgående, serviceinriktad och flexibel. Det är viktigt att kunna
samarbeta i grupp och även arbeta självständigt. Operation 1325 har professionell verksamhet,
inkluderande personalhantering och god arbetsmiljö.
Anställningsvillkor
Arbete under kvällar och helger förekommer. Kollektivavtal enligt Arbetsgivaralliansen följs.
Anställningen är på 50% av heltid. Planerat datum för tillträde är 1 februari och varar till och med
december 2018, med möjlighet till förlängning och utökning.
Ansökan
Mejla ansökan bestående av personligt brev, CV, två referenser och löneanspråk till
annika.schabbauer@operation1325.se. Sista ansökningsdag är den 19 januari 2018. Frågor besvaras
av kanslichef Annika Schabbauer.
Besök www.operation1325.se för vidare information om Operation 1325s verksamhet.

