Programansvarig Skåne hos My Dream Now – ett arbete
med hjärta för ungdomar och social hållbarhet
Nu har du chansen att inspirera ungdomar till jobb genom att
arbeta hos oss på My Dream Now. Kom och bli en del av ett team
där mångfald, individers drivkrafter och social hållbarhet är i fokus.
Sverige är fullt av smarta ungdomar som behöver inspiration för
att våga drömma stort och själva forma sin framtid.
Om My Dream Now

My Dream Now erbjuder ett konkret program för inspirerande möten mellan elever och
arbetsliv. Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och
drömmar.
My Dream Now är ett långsiktigt program för att minska ungdomsarbetslöshet, segregation och
utanförskap. Vi skapar inspirerande samverkan mellan skola och arbetsliv och utbildar frivilliga från
arbetsliv och högskola som träffar högstadie- och gymnasieklasser på skoltid två-fyra gånger per år.
Vi samarbetar med arbetsgivare som erbjuder anställda att engagera sig och ta emot studiebesök.
My Dream Now drivs av det sociala företaget Creador AB som finansieras av partnerföretag som
Agartha, Amendo, Avalanche, Balder, Canon, Castellum, Entercard, Fujitsu, Johnson & Johnson,
Lernia, Länsförsäkringar, PE Accounting, Pricer, Renova, Scandic Hotels, Stena Fastigheter,
Stockholm Exergi, Vattenfall, Veidekke och Volvo.
Om rollen

Vi söker en engagerad programansvarig till region Skåne. Vi erbjuder en spännande roll med
självständigt arbete och eget ansvar. Den här rollen är för dig som vill vara med och skapa värdefulla
möten som gör skillnad.
I dina arbetsuppgifter ingår:
•
•

•
•

Ansvar för våra skolsamarbeten i Skåne. Utveckla samarbetet med nuvarande skolor och ta
kontakt och skapa samarbeten med nya skolor i våra prioriterade områden.
Administration av våra skolsamarbeten. Kontakt med frivilliga klasscoacher och
kontaktpersoner på skolan, koordinera tider för träffar med klasserna, information till de
frivilliga inför och efter träffarna.
Kontakt och administration med arbetsgivare i Skåne, både nuvarande partners och nya
arbetsgivare.
Utbilda frivilliga klasscoacher i vår klasscoachutbildning samt inspirera elever inom
programmet.
www.mydreamnow.se

Om dig

Du bör ha erfarenhet från arbete som projektledare, administratör eller liknande arbete. Det är
meriterande om du har erfarenhet av arbete på skola eller i samarbete med skolor.
Vi söker dig som:
•
•
•

Trivs med att arbeta självständigt
Är strukturerad och noggrann
Är bra på att skapa och utveckla bra relationer

För att trivas och göra ett fantastiskt jobb hos oss har du ett tydligt intresse för de
samhällsutmaningar vi jobbar med. Du har troligtvis varit engagerad för ungdomar eller integration
på något sätt. Du kanske själv har vuxit upp i områden med hög arbetslöshet eller på annat sätt fått
en god förståelse för förutsättningarna i de områden vi prioriterar. Vi vill bli bättre på att
kommunicera med föräldrar och andra vuxna runt ungdomarna, därför är det ett plus om du
behärskar något av de i Sverige stora utomeuropeiska språken, som till exempel arabiska, kurdiska,
spanska, persiska, somaliska, arameiska eller turkiska.
Praktisk information och ansökan

•
•
•
•
•
•

Omfattning: 75–100 %, enligt önskemål.
Placering: Kontor centralt i Malmö med flexibiliteten att arbeta deltid hemifrån eller från
annan plats.
Tillträde: 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.
Kontaktperson: Isaac Haasén, 070-008 87 87, isaac.haasen@mydreamnow.se
Sista ansökningsdag: Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan i god tid, sista
ansökningsdag är 13 juni 2022.
Ansök genom att maila CV och personligt brev till isaac.haasen@mydreamnow.se

Vad säger eleverna vi träffar?

"Det bästa var att få träffa klasscoacherna, göra en rolig övning och känna att man inte behöver
lägga sina drömmar åt sidan!" - Elev, årskurs 8
Det är inte för sent att följa sina drömmar och att veta att det finns olika sätt att följa sina drömmar,
man ska inte ge upp, man ska kämpa för sina drömmar”. - Elev, årskurs 7

www.mydreamnow.se

Vad är speciellt med att jobba på My Dream Now?

”En liten organisation där alla får möjligheten att komma till tals och där det finns möjligheter att
utveckla innehåll utefter intresse (i det vi erbjuder och för ens egna arbetsuppgifter)” - Medarbetare
på My Dream Now
”Människorna som jobbar på My Dream Now och sen uppdraget - känns så otroligt bra att ha ett
sånt meningsfullt jobb!” - Medarbetare på My Dream Now

www.mydreamnow.se

