
 

Ungdomscoacher sökes till projektet ”Ung i Trögdsgården” 

Föreningen Trögdsgården har beviljats projektmedel av Boverket för projektet ”Ung i TG”.  Därför 
söker vi nu två Ungdomscoacher som ska peppa igång ungt engagemang i föreningen! 

Projektet syftar till att stödja unga att ta plats, driva egna aktiviteter samt peppa unga att själva 
påverka sin egen fritid genom engagemang i föreningen. Vill du ha 2018 roligaste jobb? 

Vi tror att du har följande erfarenheter och kunskaper: 
- Är mellan 16–25 år 
- Gärna en lokal anknytning till området Veckholm/ Södra Trögden  
- Engagemang för ungdomars fritid och framtid i Enköping 
- Kunskap om föreningsliv, hur en förening funkar 
- Egen erfarenhet av entreprenörskap, arrangörskap eller ledarskap 

Du har också följande förmågor: 
Du är en positiv person som gillar att driva aktiviteter och stötta andras idéer. Gillar att få alla i en 
grupp att ha roligt och vara känna sig inkluderade. Du har god samarbetsförmåga och självgående. 
Du har också god kännedom om olika sociala medier och hur dessa används. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter för ungdomscoacherna:  
• Ni ska planera och genomföra egna träffar och aktiviteter för unga i föreningen. 
• Ni ska peppa och inspirera ungdomar till att ta plats och bli aktiva i bygden. 
• Ni ska vara ett nav mellan föreningen och våra unga, stötta arbetet med att skapa ungdomsråd 
• Ni ska stödja och stärka ungdomar att planera och genomföra sina egna aktiviteter i Föreningen 
Trögdsgården. 

Jobbet är mycket självständigt, och du tillsammans med din kollega har goda möjligheter att själv 
utforma och påverka ditt arbete. Till din hjälp har du en projektledare i föreningen med erfarenhet 
från liknande projekt, som fungerar som stöd, bollplank och är er närmsta chef. Ni kommer 
tillsammans planera upplägg och uppgifter. 

Placering: Veckholm, Enköping 
Tillträde: Senast maj 2018, med fokus på huvudsaklig anställning under sommar, timmar under höst.  
Tjänstgöringsgrad: Timanställning totalt ca 215 timmar (ca 5,5 veckor) under 2018. Anställningen 
avser timanställning fördelat främst under juni, juli och augusti.  
Lön: 100 kr/h 

Kontaktperson: 
Projektledare Sofia Ohlsson 
Telefon 0737275484, E-post trogdsgarden@gmail.com 

Ansökan: Sista ansökningsdag 2018-03-25 Ansökningar behandlas löpande. 
Intervjuer kommer att genomföras under mars/april månad. 

Välkommen med ett personligt brev, CV och referenser till trogdsgarden@gmail.com 


