
 
Hej, 
 
Vi utlyser härmed två projektledartjänster inom Tamams nya projekt Social inkubator för unga idéer som beviljats 
stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet kommer äga rum i Lund och Malmö med omnejd, och pågå i 1,5 års tid.  
 
Kortfattat handlar Social inkubator för unga idéer om att stimulera framväxten av nya ideella initiativ med 
utgångspunkt i nyanlända ungdomars egna idéer. Detta kommer ske genom att vi i projektet startar upp en 
inkubator inom Tamam för detta ändamål. För en heltäckande beskrivning hänvisar vi till bifogad projektansökan. 
 
Som projektledare kommer du jobba ca 50 % under 16 månader, med start i januari 2011. Tjänsterna kommer 
att utformas i samråd med samordnare Gustaf Sörnmo under projektets gång. Projektet handlar om att utveckla 
metoder för att göra så att ungdomars egna idéer och samhällsengagemang kan bli verklighet - vilket innebär 
att arbetet kommer ha en mycket flexibel, och aningen experimentell karaktär! 
Nedan följer exempel på arbetsuppgifter: 

• Utveckla och hålla inspirationstillfällen/utbildningar för målgruppen i praktiska ämnen som 
samhällsentreprenörskap, föreningskunskaper och projektdesign 

• Rekrytera ungdomar till dessa utbildningar 
• Göra urvalet av vilka ungdomsprojekt som ska drivas i Inkubatorn 
• Bistå med coachning, konkretisering av idéer, kompetensutveckling och kontaktnät för ungdomarna 

under hela inkubatorsprocessen 
• Vara med som bakgrundsstöd när ungdomarna genomför sina projekt  
• Hitta innovativa och långsiktiga överlevnadsformer för genomförda inkubatorsprojekt 
• Skapa arbetsgrupper med Tamam-frivilliga som hjälper till med att implementera ungdomarnas projekt 

samt hålla internutbildning för dessa i hur inkubatorn ska drivas 
• Kontakt skolor, kommun, samarbetspartners och andra aktörer 
• Arbeta med löpande dokumentation, exempelvis genom bloggande och sammanfattning av alla 

genomförda inkubatorsprojekt 

Tycker du det låter häftigt? Om du vill söka en av tjänsterna, skicka då ansökan till styrelsen@tamam.se senast 
den 15 november. Vi vill ha ditt CV samt ett personligt brev med kort motivering till varför du är intresserad av 
att jobba i Tamam och i synnerhet inom detta projekt (ca en A4). Referenser kan komma att efterfrågas. Lön 
enligt överenskommelse. 
 
Vi värdesätter särskilt följande kvalifikationer hos sökande: 

- Erfarenhet av att vara frivillig i Tamam, gärna i ansvarsposition 
- Arbetslivs-/utbildningserfarenhet i entreprenörskap, projektledning eller liknande ämnen av relevans 
- Kompetens att jobba med ungdomar 
- Flexibilitet och en vilja att experimentera med nya modeller för att på bästa sätt tillgodose ungas behov 

och idéer 
 
Du kommer att bli kontaktad i slutet av november om du gått vidare i anställningsprocessen. 
 
Vid projektrelaterade frågor kontakta Karin Gréen på karin.green@tamam.se. Vill du veta mer om 
rekryteringsprocessen kontakta Paula Langöe Eliasson på paula.langoe.eliasson@tamam.se. 
 
Lycka till!     
   
Vänliga hälsningar,     
   
Tamams styrelse 
styrelsen@tamam.se 
www.tamam.se  

 

         


