Projektledare sökes för Körcentrum UNG
Föreningen Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm har beviljats 6 miljoner kronor från
Allmänna Arvsfonden för ett 3-årigt projekt där körsång och demokrati kombineras. Målet är
att utveckla Körcentrum UNG, en plattform och tankesmedja för ungas sång där barn och
unga är medbestämmande i alla led.
Till projektet som startar omgående söker vi följande kompetenser:
Projektledare, 100%
Krav:
Utbildad och erfaren projektledare
Administrativ och kommunikativ kompetens
Erfarenhet av arbete med ekonomi och budget
Erfaren ledare, god samarbetsförmåga, målinriktad och stark, egen drivkraft
Förmåga att driva och hålla samman komplexa projekt
Önskemål i övrigt:
Intresse för och erfarenhet av demokratiprocesser med barn och unga
Erfarenhet av verksamheter inom barnkultur, konst och kultur, gärna musik och körsång
Erfarenhet av att kommunicera via webb och sociala medier
Erfarenhet av att genomföra publika evenemang
Två projektledare, 50%
Krav:
Utbildning och erfarenhet från musik och körsång med barn och unga
Erfarenhet av projektledning
God samarbetsförmåga och egen drivkraft
Önskemål i övrigt:
Intresse och erfarenhet av barnkultur samt barns och ungas skapande
Intresse och erfarenhet av demokratiprocesser med barn och unga
Erfarenhet av att kommunicera via webb och sociala medier
Erfarenhet av att genomföra publika evenemang
Vi välkomnar alla sökande som har intresse, utbildning och erfarenhet för tjänsterna, oavsett
kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk- eller religiös tillhörighet och
funktionsvariation.
Tjänsterna är på konsultbasis och löper på ett år i taget med en inledande prövoperiod.
Placering i Stockholm. Ambitionen är att sätta samman ett bra team av tre personer, vilket
påverkar rekryteringen.

Skicka din ansökan, cv + personligt brev senast 24/2 till epost info@afmu.nu.
Till ansökan inkluderar du en kort film, max 3 min (t ex via https://wetransfer.com/) där du
presenterar dig själv och varför du vill arbeta med projektet Körcentrum UNG.
Kontakt
Magnus Bäcklund, ordförande Föreningen Adolf Fredriks musikklasser, FAFM
magnus.backlund@afmu.nu
0704-66 31 64
Läs mer om projektet på följande: https://www.afmu.nu/ korcentrum-ung-2/
Föreningen Adolf Fredrik musikklassers webbplats: afmu.nu

