FRYSHUSET är en stiftelse som har funnits sedan 1984. Idag är vi ett ungdomscenter för utbildningar,
ungdomskultur, arbete och entreprenörskap och social verksamhet. Vi driver ett friskolegymnasium,
grundskola, yrkesutbildning i Dans och Folkhögskola med cirka 1300 elever. Inom Fryshuset finns ett
femtiotal projekt/verksamheter, bland annat Lugna Gatan, Exit, Elektra, Skatepark, Basket, Teater,
Familjehem, Fritidsgårdsverksamhet och United Sisters. Verksamheten finns i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Kalmar län, Skärholmen, Husby och i Danmark. Vi är runt 500 anställda och omsätter cirka
300 miljoner kronor.

Fryshuset söker en projektledare till Backasysterskapet
Vi ser hur tjejer begränsas av normer, samhället, kultur, av andra, varandra och av sig själva. Deras
plats, utrymme minskar, platsen som de ska äga, våga och leva ut i blir liten, trång, kvävande,
isolerad. Det behöver inte vara så för att det ser så ut, vi vill annat, vi vill spränga normen av vad som
passar och inte, vem som passar in och inte, vad som är möjligt, vem som är möjlig. Vad jag får och
inte. Vem har rätten att bestämma det om inte tjejerna själva. Men det krävs mod och kraft att orka,
våga och förändra och vi behöver vara många som ser och backar, backar varandra.
Backasysterskapet är en rörelse för systrar som backar varandra. Systrar som står upp för sig själva
och andra. Som vågar ta sin plats och inte låter sig begränsas av normer. Som hämtar kraft och
inspiration i systerskapet, som ser sina medsystrar som kompetenser och möjliggörare.
Backasysterskapet vill stärka unga tjejer, ge dem verktyg att hitta sitt inre språk, sin kraft för att göra
skillnad för sig själva och för sina medsystrar, ta makten över sina egna liv. Vi ser dem som framtiden
Change leaders, som ska visa nästa generation unga tjejer, This is how we do IT.
Du ska tillsammans med unga change leaders, unga Power Girls förändra, förbättra och skapa den
framtid som vi vill leva i.
Vi söker dig som har förmåga, drivet, kunskapen, tålamodet, kraften, kärleken och passionen för att
skapa förutsättningar för tjejer att ta plats, i klassrummet, i basketlaget, på tunnelbanan.
Är du den som har förmåga att hålla ihop processer, som drömmer om att utveckla och jobba
strategisk och som samtidigt förstår att det är nära målgruppen som vi kan förändra, som har
erfarenhet av att hålla work shops, utbildningar, föreläsa och leda unga. Som har energi, förmåga och
kunskap kring sociala medier. Som tycker om att nätverka och skapa samarbeten med företag och
sponsorer som vill ta ansvar för att skapa förutsättningar för tjejer att ta plats i samhället.
Då är det här rätt tjänst för dig!
Backasystetskapet.se
@backasysterskapet

Kvalifikationer/egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gärna erfarenhet av att producera och publicera innehåll till webbsidor och i sociala
mediekanaler.
Har lätt för att samarbeta med olika människor
Tidigare budgetansvar och gärna erfarenhet av att söka finansiering
Är prestigelös, noggrann och har förmågan att strukturera upp dina arbetsuppgifter.
Kan arbeta som en del av ett team men även kan vara självgående i ditt arbete.
Är flexibel och förstår vikten av att ta ansvar för ditt arbete.
Är engagerad i samhällsfrågor, har förståelse för sociala villkor bland unga människor.
Du ska arbeta utifrån Fryshusets värdegrund och visionen ”Vi gör det möjligt för unga att genom
sina passioner förändra världen”.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Frågor om tjänsten mailar du till: Anja.frey@fryshuset.se
Ansökan: Skickas via e-post till anja.frey@fryshuset.se
Ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV. För att förenkla hanteringen av ansökningar vill vi
att detta skickas som ett dokument.
Sista ansökningsdag: 2017-09-15
Tillträde: Snarast möjligt
Anställningsvillkor: Visstidsanställning ett år. Helg och kvällstjänstgöring förekommer.
Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Idea och Unionen/Akademikerförbunden.
Fackliga representanter:
Akademikerförbunden: karin.filipsson@fryshuset.se
Unionen: anna.mcallister@fryshuset.se

