SKOOPI söker Verksamhetsledare,
80-100%. KORT ANSÖKNINGSTID
SKOOPI – de arbetsintegrerande sociala företagens
intresseorganisation – finns till för att tillvarata de ca 350
arbetsintegrerande sociala företagens (ASF) intressen, varvid
flertalet är medlemmar hos oss.
ASF finns till för alla dem som av någon anledning står utanför
arbetsmarknaden. Målsättningen är att främja integration på
arbetsmarknaden och i samhället. ASF är fristående företag som
naturligtvis får ha en god ekonomi, men som återinvesterar
eventuellt överskott i verksamheten.
ASF arbetar i samverkan med fr a kommuner, Arbetsförmedling och
Samordningsförbund. Mer information om ASF hittar du bl .a. på
www.sofisam eller här på vår egen hemsida.
Vi har kontor i Gamla Stan, centralt i Stockholm, där
Verksamhetschefen har sin arbetsplats. F n är det vår ende
anställde, men arbetsplatsen delas med ett par andra småföretag.
Som Verksamhetschef arbetar du nära den aktiva styrelsen, där
ledamöterna har olika ansvarsområden.
Som spindeln i nätet är du behjälplig med att ge service till
medlemsföretagen ihop med styrelsens medlemsansvarige, främst
via telefon och e-post. Tillsammans med styrelsens ansvarige för
kommunikation håller du hemsidan aktuell och är med och utvecklar
ett elektroniskt Nyhetsbrev.
Du är också, tillsammans med styrelsen, en viktig kugge i vårt
utåtriktade arbete vad det gäller påverkansarbete, delta i mässor
och representera oss i olika arbetsgrupper och samverkansorgan.
Du är med och skriver projektansökningar och remissvar när det är
aktuellt.

En viktig del av arbetet är kontinuerlig kontakt med våra närmaste
samarbetspartners i form av fr a arbetsgivarorganisationen KFO,
Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och SKL. Det kommer också
finnas stort behov av information och kommunikation med andra
externa aktörer.
Det är ett ansvarsfullt och roligt arbete. Ibland kan arbeta
förekomma utanför ordinarie kontorstid. Vi fäster stor vikt vid
personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
▪ är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
▪ som är nyfiken, öppen och kan vara representativ
▪ har förmåga att se processer med strategisk blick
▪ förstår hur ”samhällsapparaten” fungerar
▪ har erfarenhet om hur det civila samhället/den sociala ekonomin
fungerar
▪ självständigt kan strukturera din arbetsdag, så att arbetet blir
meningsfullt både för SKOOPI och dig själv
▪ som vi behov ”kan ge järnet”, men som samtidigt inte arbetar för
mycket.
Det är meriterande om du:
▪ har egen erfarenhet av att ha arbetat inom eller med
arbetsintegrerande sociala företag
▪ har arbetat i arbetsledande ställning
▪ har vana vid att arbeta i projekt och ha skrivit projektansökningar.
Tillträde: snarast.
Anställningsvillkor: vi tillämpar sex månaders provanställning. Lön
efter diskussion.
Ansökan skickas per e-post till: ansokan.skoopi@gmail.com
senast 28 juni 2018. Obs kort ansökningstid.
Mer information kan du få från personalansvarige Åke Hedblom,
ake@koopus.se.

