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Aktivitetssamordnare till projektet MinBpRörelse 
Ansök senast: 9 juni 

Brännpunkten är en ideell förening som genom det landstingsfinansierade projektet 

MinBpRörelse arbetar för att stärka barn och ungas psykiska hälsa med hjälp av rörelse- 

och skaparglädje. 

 

Vi söker en aktivitetssamordnare som vill vara med och fortsätta utveckla projektet som 

påbörjades under 2018 och som är inne i en väldigt positiv utvecklingsfas. Verksamheten 

utförs inom Stockholms län och är på deltid (60 %). 

Arbetsbeskrivning 

Du kommer att arbeta nära verksamhetsansvarig och fortsätta framtagandet och 

implementeringen av vår aktivitetsmodell samt leda våra prova på aktiviteter för barn och 

unga i åldrarna 6 - 20 år. Du kommer vara behjälplig med administration och 

kommunikation kring projektet.  

Ditt uppdrag är: 

• Planera och genomföra våra rörelse- och skaparaktiviteter 
• Ansvara för kontakten med våra unga ledare 
• Utveckla och genomföra våra ledarutbildningar 
• Operativt samverka med skola och föreningsliv i våra samverkanskommuner 

Det självständiga arbetet kompletteras med gemensamma aktiviteter och möten i 

teamet. Arbetet innebär en del kvälls- och helgarbete. 

Kvalifikationer och personliga egenskaper 

För att lyckas i rollen krävs att du har god kompetens inom pedagogik och ledarskap samt 

hälsa och prevention med inriktning barn och ungdomar. Du ser inkluderande bemötande 

och barnperspektivet som centrala aspekter i ditt ledarskap. Vi ser gärna att du har 

erfarenhet från skolan som arbetsplats och god inblick i hur idrottsrörelsen fungerar. 

I rollen förväntas du kunna inspirera och skapa delaktighet hos våra viktiga barn och unga 

samt med stort engagemang leda våra fantastiska unga ledare. Likaså är du initiativrik 

och strukturerad samt har en god förmåga att samarbeta med andra med ett prestigelöst 

och flexibelt förhållningssätt. 
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Brännpunkten arbetar för att skapa en positiv miljö fylld med rörelse- och skaparglädje - 

hos oss platsar alla! Vi utgår ifrån en helhetssyn på individen som utgår ifrån 

barnperspektivet och barnets perspektiv, detta genomsyrar all vår verksamhet. Som 

person vill vi därför att du är: 

• Välkomnande och inkluderande 
• Modig och trygg 
• Öppen och engagerad  

Information om tjänsten 

• Verksamheten utförs inom Stockholms län och ställer krav på att du har B-körkort 

samt tillgång till egen bil då det förekommer transporter av utrustning. 

Milersättning utgår. 

• Tillträde så snart som möjligt. 

• Tjänsten är visstidsanställning/projektanställning fram till 31 december 2020 (med 

möjlighet till förlängning). Provanställning på 6 månader tillämpas. Tjänstegraden 

är deltid (60 %). 

• Våra aktivitetsgrupper hålls på eftermiddagar, kvällar samt att viss del helgarbete 

kommer förekomma, varför en del av arbetet utförs på obekväma tider. Vi 

tillämpar oreglerad arbetstid. 

 

Vill du hänga med på vår spännande rörelseresa och växa med oss och projektet?  

Skicka då in ditt CV samt ett personligt brev. Ange gärna löneanspråk.  

Skicka din ansökan till: ulrika@mittbp.se senast 2019-06-09. Urval och intervjuer sker 

fortlöpande så vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt. 

 

För frågor om tjänsten kontakta verksamhetsansvarige Ulrika Lingslunde,  

tfn 0739-899 162, ulrika@mittbp.se 

Läs mer om oss och Brännpunkten på www.mittbp.se  

 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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