Tf. verksamhetschef
Ett vikariat from 1 oktober 2022 tom 31 augusti 2023.
Vår verksamhetschef Farhad Mazi ska vara föräldraledig, därför söker vi nu en vikarierande
tillförordnad verksamhetschef på 80%
Brinner du för barnrättsfrågor och vill göra skillnad för alla barn och unga i Sverige? Då ska du söka
tjänsten som Treskablinolls Tf. verksamhetschef. Ett jobb där du får vara med och bidra till att ge alla
barn en trygg barndom fri från sexuella övergrepp.
Om Treskablinoll
Treskablinoll grundades 2017 av retorikern och författaren Elaine Eksvärd som själv är överlevare av
sexuella övergrepp i barndomen. Treskablinoll är en politiskt och religiöst obunden ideell förening,
vars ändamål är att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp på barn i Sverige. Vi har
stöd från Allmänna Arvsfonden förutom privata donatorer och månadsgivare för vårt arbete med
informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.
Treskablinoll leds av en styrelse bestående av sex ledamöter som leds av ordförande Ulrika
Malmberg Livijn samt har två anställda förutom verksamhetschefen.
Läs mer om oss på treskablinoll.nu.
Om tjänsten
Som Tf. verksamhetschef är du den som håller ihop verksamheten och rapporterar direkt till
styrelsen. Du är ansvarig för de projekt vi driver. Verksamheten är mångfacetterad och
arbetsuppgifterna innehåller verksamhetsledning och projektledning. Därför är det viktigt att du är
en person som kan hantera varierande uppgifter på ett strukturerat vis och med ett strategiskt
förhållningssätt. Du strävar alltid efter utveckling och är noggrann i genomförandet av processer mot
uppsatta mål. Du är van att kommunicera med många olika intressenter och är trygg i att
representera verksamheten i olika sammanhang. För att passa in i rollen krävs det erfarenhet av att
leda mindre teams som jobbar med flera verksamhetsdelar. Du har en god förmåga att entusiasmera,
inspirera och stödja dina medarbetare i deras egen utveckling.
Viktiga egenskaper hos dig
Resultatinriktad då du ska expandera och vidareutveckla Treskablinoll. Du ska drivas av att sätta upp
mål och uppnå resultat.
Självgående du kommer vara ansvarig för organisationen och dina medarbetar så du behöver vara
trygg i din förmåga att fatta egna beslut för att kunna driva arbetet framåt
Relationsskapande/affärsmässig då Treskablinoll är beroende av externa finansiärer och det är
viktigt att bygga långsiktiga relationer med samarbetspartners och kontakter
Problemlösande då du behöver ha ett positivt sinnelag och jobba lösningsfokuserat
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Som tillförordnad verksamhetschef rapporterar du direkt till ordförande och ansvarar för att
tillsammans med styrelsen leda Treskablinolls verksamhet vilket innefattande bland annat:
●
●
●
●
●
●
●

Operativt och strategiskt leda mot uppsatta mål enligt verksamhetsplan och budget.
Ta fram ekonomi och verksamhetsrapporter samt övrigt underlag till styrelsens möten.
Ha löpande kontakt med styrelsens ordförande.
Hålla möten med styrgruppen för Arvsfondsprojektet samt stötta medarbetare i deras
arbete.
Ansvara för och utveckla organisationens insamlingsarbete inklusive återrapportering till
bidragsgivare och svensk insamlingskontroll.
Ansvara för organisationens policyarbete.
Stärka organisationens nätverk och samverkan med nya och befintliga aktörer

Vi ser gärna att du:
●
●
●
●
●
●

Har erfarenhet av arbete inom ideell organisation eller folkrörelse.
Har en högskoleexamen inom barnrättsfrågor, mänskliga rättigheter, folkhälsa, eller annan
relevant utbildning, alternativt motsvarande kompetens som kan bedömas som likvärdig.
Har kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med barnrättsfrågor samt kunskap om frågor
som rör sexuellt våld mot barn.
Har erfarenhet av personalansvar och personalledning.
Har erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete inklusive budgetering.
Har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.

Låter det intressant?
Tjänsten är ett vikariat på 80%, med placering i Stockholm, vi har kontor på The Park Södra på
Södermalm. Möjlighet finns till visst arbete hemifrån beroende på behov och uppgift. Flextid
tillämpas beroende på uppgift, dock utförs huvuddelen av arbetet på dagtid och vid vissa tillfällen
kan arbete på kvällar och/eller helg förekomma. Tillträde senast 1 oktober.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jagvill[@]treskablinoll.nu. Vi går igenom
ansökningarna löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum är den
21 augusti 2022. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Ulrika Malmberg Livijn,
styrelseordförande, på ulrika[@]livijnadvisory.se eller Farhad Mazi, verksamhetschef på
farhad[@]treskablinoll.nu.
Treskablinoll strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar självklart alla sökande. Vi är
noga med att vara en säker arbetsplats för barn och vuxna och ber om utdrag ur belastningsregistret
i samband med anställning. Vi behandlar lämnade uppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning GDPR.

Rekryteringsbolag och annonsörer undanbedes vänligen.
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