
Två organisationssamordnare:
- visum/volontärer/tolkning och
- logistik/teknik/kultur

(projektanställningar, 100%, 9 månader)

Har du stor organisationsförmåga och brinner för global rättvisa? Då ska du söka jobb som
organisationssamordnare för European Social Forum.

Det europeiska sociala forumet (ESF) ska ordnas i Malmö september 2008. Den ideella föreningen
ESF Norden 2008 har bildats för att se till att ca 20 000 människor kan delta i debatter och workshops,
gå på kulturaktiviteter, och planera kampanjer och aktioner med mera om globala rättvisefrågor. Vi
behöver nu personer som kan hjälpa till att samordna det organisatoriska arbetet för forumet. Arbetet
som hjälp med visumansökningar, samordning av volontärer och tolkar, logistik, teknik, samt kultur,
som hittils huvudsakligen har skötts av ideella krafter, ska nu understödjas av 2 anställda.

Det innebär framförallt att inom respektive område sköta kontakterna med interna och externa aktörer,
samordna och stödja det interna praktiska och ideella organisationsarbetet, men även att bidra till
allmänt kansliarbete, samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter.

Organisationen är i ett utvecklingsstadium. För närvarande har vi 3 deltidsanställda, som jobbar med
bl a fundraising och organisationssamordning med fokus på information. Vårt kansli har precis kommit
igång i Malmö och projektanställningarna kommer att vara placerade där.

Vem är du?
Viktigt är att du är driven och metodisk samt har erfarenhet av praktisk organisation och
administration. Du bör ha erfarenheter av arbete i och för en ideell organisation, nätverksskapande
och känna gemenskap med den globala rättviserörelsen. Erfarenheter av sociala forum är
meriterande. Viktiga personliga egenskaper är såväl vana vid självständigt arbete som
samarbetskompetens. Du ska behärska god svenska och engelska i tal och skrift. Övriga
språkkunskaper är ett plus, samt erfarenhet av ovanstående fokusområden.

Kvalifikationer
Erfarenhet av kansli- och organisationsarbete
Datakunskaper (ordbehandlingsprogram, spreadsheet- och liknande program)

Övrig information
Lönenivån är 22 000 kr för en heltidstjänst. Vi har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund.
Tillträde bör kunna ske vid 14 januari 2008. Fokusområdena för de anställningar som utlyses nu kan
eventuellt fördelas på annat sätt.

Villkoret för projektanställningarnas omfattning beror givetvis på föreningens ekonomiska resurser.
Föreningen har som princip lika lön för alla anställda.

Ansökan skickas till esf2008@gmail.com senast den 5 januari.

För mer information om tjänsterna, kontakta Mikael Persson, styrelseledamot i ESF Norden, tel. 044
309 31 49.

För mer information om föreningen ESF Norden 2008, det europeiska sociala forumet och vad vi står
för gå in på vår hemsida www.esf2008.org.

Styrelsen för arrangörsföreningen ESF Norden 2008


