Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF
söker medlemssamordnare på 100%
Vill du vara med och förbättra vardagen för barn och unga med celiaki (glutenintolerans)?
Vill du värva medlemmar, främja engagemang och vara en del av SCUF-gemenskapen? Då
ska du söka tjänsten som medlemssamordnare hos oss på Svenska
Celiakiungdomsförbundet, SCUF!

Exempel på arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•

Stötta våra medlemsföreningar i deras arbete
Ansvara för medlemskap och SCUF:s medlemsregister
Förvalta och skapa engagemang – både strategiskt och hands on
Anordna relevanta utbildningar/träffar för de ideellt engagerade
Samarbeta med relevanta organisationer
Ansvara för och genomföra medlemsvärvning
Arbeta med löpande administration

SCUF är i en stor utvecklingsfas och vi söker dig som
•
•
•
•
•
•
•

Är en självgående, strukturerad person med god administrativ förmåga
Är utåtriktad och uppskattar interaktion med andra människor
Gillar variation i arbetet mellan stora och små arbetsuppgifter
Har god förmåga att skapa och upprätthålla relationer till befintliga och potentiella
medlemmar och/eller engagerade
Har erfarenhet av medlemsinriktat arbete i den ideella sektorn
Inte har något emot att arbeta vissa kvällar och helger
Innehar B-körkort

Det är meriterande om du
•
•
•
•
•
•

Tidigare har arbetat med medlemsrekrytering inom en ideell ungdomsorganisation
Har erfarenhet av, eller kunskap om, ungdomsrörelsen och/eller funkisrörelsen
Har erfarenhet av arbete i medlemsregistret eBas
Har kunskap i Adobe-programmen och Wordpress
Har erfarenhet av, eller kunskap om, celiaki eller andra funktionsnedsättningar
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område

Det är viktigt att du har ett starkt driv och engagemang för barn och ungas rättigheter samt
delar SCUF:s värdegrund. Eftersom SCUF är en ungdomsorganisation och tjänsten främst
innehåller arbete inriktat mot barn och unga, ser vi gärna att du som söker själv är eller
identifierar dig som ung. Utdrag ur belastningsregistret krävs innan tillträde.

Förutsättningar

Tjänsten är på 100%, provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning. Vi
erbjuder 30 dagars semester, 37,5 timmars arbetsveckor och friskvård (300 kr/månad samt 1
friskvårdstimme i veckan).
Tjänsten är placerad på SCUF:s kansli i centrala Stockholm, som delas med en annan
ungdomsorganisation. Tjänstgöring förekommer på obekväma arbetstider såsom helg- och
kvällstid men det finns stor flexibilitet kring arbetstider. Kollektivavtal tillämpas. Tillträde i
augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Skicka in ansökan (personligt brev och CV) till Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF:s
generalsekreterare Matilda Köpcke, matilda.kopcke@scuf.se senast 23 juni. Märk mailet
med ”Medlemssamordnare”. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att
tillsättas innan ansökningsperiodens slut.

Frågor? Maila Matilda Köpcke på ovanstående adress, eller ring 073 595 33 46.

