
   

Är du intresserad av ungas samhällsengagemang och 
aktörskap? Vill du jobba med fra ̊gor som rör 

civilsamha ̈llet, normkritik och antirasism? Då har vi 
ett uppdrag till dig! Tamam utlyser ett 

praktikuppdrag med fokus på vårt nationella 
föreningsarbete! 

Tamam  är en partipolitiskt och religöst obunden ideell 
ungdomasorganisation som arbetar med barn, unga och 
unga vuxna. Vi arbetar för  mångfald, antirasism, 
kunskapsspridning och samha ̈llsengagemang och skapar 
mo ̈tesplatser efter mottot "Vänskap utan Gränser".

Nu söker Tamam en praktikant till huvudkontoret med 
inriktning organisationsutveckling. Det innebär att du 
kommer att ha arbetsuppgifter som rör Tamams nationella 
arbete, och du kommer att arbeta i nära samarbete med 
Tamams anställda.

Tamam är en organisation i utveckling, vi växer och blir 
större för varje år. Det ställer krav på oss gällande rutiner 
och stöd för våra lokalföreningar och aktiva. Som 
praktikant med inriktning på organisationsutveckling 
kommer du delta i arbetet för en hållbar utveckling för vår 
organisation.

.

Praktik med inriktning 
organisationsutveckling
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Vi söker dig som har ett driv  att finna hållbara lösningar, 
förmåga att tänka långsiktigt och tycker att det är kul med 
utmaningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i 
Wordpress, att du har stort intresse fo ̈r ideell sektor och 
engagemng i barn och ungas rättigheter. 

Vi ser att du har en stark initiativförmåga och kan arbeta 
självständigt då mycket av praktiken planeras och läggs upp på 
egen hand. Det är samtidigt viktigt att du har god 
samarbetsförmåga, är social och har lätt fo ̈r att anpassa dig till 
nya människor och miljöer.

Arbetsuppgifter
Med stöd och handledning av anställd personal pa ̊ huvudkontoret 
kan dina arbetsuppgifter exempelvis  bestå av att:

• Utveckla styrdokument. Exempelvis genom att ta fram mallar 
och andra konkreta verktyg för våra aktiva medlemmar.

• Utveckla vår hemsida. Bland annat genom att kontinuerligt 
uppdatera information och bilder, samt tillgängliggöra relevant 
material.

• Ansvara för viss kommunikation. Till exempel genom att 
skriva nyhetsbrev, uppdatera information och kommunicera ut 
vårt arbetet, vision och mission. 

• Delta i projektansökningar. Vara en aktiv del i arbetet 
gällande projekt och bidragsansökningar. Exempelvis genom att 
hitta nya finansieringsmöjligheter, skriva projektansökningar, följa 
upp och delta i  projekt.  

• Stötta lokalföreningar. Exempelvis genom att hålla i 
utbildningar, besöka lokalföreningarna och stötta dem i deras 
arbete med rekrytering och  planering av verksamheter etc. 
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På Tamam strävar vi efter att arbeta normkritiskt internt 
såväl som externt. Vi vill ständigt utmana, synliggöra och bryta 
ner de normer och sociala gränser som finns för att kunna skapa 
en mer inkluderande och välkomnade organisation. Vi eftersträvar 
mångfald i vår organisation och uppmuntrar därför alla att söka.

Praktiken är på heltid, sträcker sig över vårterminen 2019 
och är obetald. Som praktikant med inriktning 
organisationutveckling kommer du vara en del av vårt team som 
utgår från huvudkontoret i Lund. En förutsättning är därför att 
du kan jobba från Lund. 

Språkkunskaper utöver svenska och engelska samt erfarenhet av 
civilsamhället är mycket meriterande. 

Maila eventuella frågor och ansökan med CV och personligt brev 
till louise.burenby@tamam.se Svara på frågorna varför du 
vill göra  din praktik  på Tamam  och vad du hoppas få ut av 
din praktik,  Skriv "Praktik organisationsutveckling” i 
ämnesraden.

Sök senast 3 december. Intervjuer sker löpande och 
praktiktjänsterna tillsätts efterhand, vänta därför inte med din 
ansökan! 

Gå in på vår hemsida http://tamam.se för att läsa mer om 
Tamam, och vad tidigare praktikanter har tyckt om att praktisera 
hos oss!

Check the 
speaker notes!

(View>Show 
speaker notes)

mailto:louise.burenby@tamam.se
http://tamam.se

