Verksamhetschef till Noaks Ark Syd
Om dig
Vi söker dig som: ● Har ett stort intresse för hivfrågor ● Har erfarenhet från en arbetsledande
funktion och drivs av att motivera, leda och utveckla andra ● Goda kunskaper och lång erfarenhet i
förenings och/eller företags ekonomi ● Har kunskaper om arbetsrätt specifikt inom arbetsmiljö ● Har
kunskap inom konflikthantering och främjande tekniker ● Har organisatorisk - och HR kompetens Det
är meriterande om du har: ● En akademisk examen inom ett område som är relevant för
verksamheten. ● Erfarenhet av projektledning och idéburen sektor ● Intersektionell med närhet till
målgruppen och kunskap i relevanta språk för de samma. ● Vara lösningsfokuserad

Din profil
Utbildning
MERITERANDE
Eftergymnasial utbildning två år eller längre:
Språk
KRAV: Svenska. Engelska
Arbetslivserfarenhet
MERITERANDE
Kanslichef, organisation:1-2 års erfarenhet

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du ett stimulerande och varierande arbete. Du representerar
arbetsgivaren och leder, fördelar och följer upp arbetet i föreningen. I ditt arbete ingår
personalansvar och ett aktivt arbetsmiljöansvar för ungefär åtta anställda. Du arbetar aktivt med att
utveckla Noaks Ark Syds verksamhet i stort med fokus på arbetssätt, rutiner och verksamhetsstöd.
Du har också ansvar för ansökningar om finansiering, föreningens ekonomi, budget planering,
kontakt med befintliga och potentiella finansiärer samt rapportering till bidragsgivare. Utöver din
chefsroll arbetar du praktiskt med viss utbildning och andra inom föreningen förekommande
arbetsuppgifter.
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Övrigt
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 50-100% enligt överenskommelse. Individuell lönesättning. Tillträde enligt
överenskommelse. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.

Arbetsplats
Malmö

Om oss
Noaks Ark Syd är en idéburen medlemsorganisation som arbetar med personer som lever med hiv
och deras anhöriga. Sedan starten 1987 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under
årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak. Utifrån våra
tre verksamhetspelare – stöd, utbildning och attitydpåverkan – erbjuder Noaks Ark Syd en varierad
verksamhet för våra målgrupper. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt
överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap
och medvetenhet om hiv. Föreningen driver även en kvälls-mottagning för hivtestning.

Kontaktinformation
Företagets adress
Noaks Ark Syd
Barkgatan 11, 6 vån
214 22 Malmö
Telefonnummer
040-611 52 15

Sök jobbet senast 18 februari 2018
Välkommen med din ansökan, personligt brev, CV samt löneanspråk. Sista ansökningsdag är
2017-02-18. Rekrytering kommer att ske löpande, skicka din ansökan till info.syd@noaksark.org
Ange referens ”Annons”.
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