D riv en och eng a gerad?
D å ska Du söka d ig t i ll Br ot tsoff erj ouren Lul eå!
Vi genomgår ett generationsskifte och söker nu
en driven och engagerad medarbetare som
tillsammans med en erfaren kollega och
framåtdriven styrelse vill vara med och
utveckla en verksamhet av högsta kvalitet.
Vad vi gör:
Brottsofferjouren Luleå erbjuder samtalsstöd
och praktisk rådgivning för den som är
brottsutsatt, vittne eller anhörig. Vi samverkar
med myndigheter, organisationer, föreläser
och sprider kunskap om rättsprocessen. Den
operativa verksamheten drivs i dagsläget av två
anställda samt ett 40-tal ideellt verksamma
vittnesstöd och stödpersoner.
Det här önskar vi från dig:
Vi söker en trygg person med livs- och
yrkeserfarenhet. Det är en fördel om du har
arbetat med projektmedelsansökningar,
projektledning med budgetansvar samt att
hålla i event.
En lämplig bakgrund kan vara en akademisk
utbildning inom exempelvis beteende-,
rättsvetenskap eller pedagogik. Det är ett plus
om du gillar att arbeta med kommunikation.
Som anställd hos oss ansvarar du för att
rekrytera, utbilda, handleda och samordna
verksamheten som utgår från Luleå, men
bedrivs även på andra orter i länet. Det ingår
därför resor i tjänsten och körkort är ett krav.
Som person bör du tycka om att självständigt
forma och lägga upp ditt arbete utifrån ett
övergripande uppdrag. Arbetet är omväxlande
och förutsätter att du är flexibel och kan hålla
flera perspektiv. I arbetet ingår att hjälpa
brottsutsatta individer, vilket kräver mognad
och erfarenhet av att möta människor i kris.

Det ingår även att leda ideellt verksamma
vittnesstöd och representera Brottsofferjouren
Luleå i utåtriktad samverkan samt föreläsa och
utbilda olika målgrupper.
Det viktigaste av allt är att du brinner för
verksamheten och att förbättra det stöd som
erbjuds brottsutsatta, vittnen och anhöriga.
Personlig lämplighet kommer att vara
avgörande vid denna rekrytering.
Vad vi erbjuder dig:
Ett spännande och utvecklande arbete i en
kompetent och stabil organisation. Vi
uppmuntrar friskvård med ord och handling,
och det finns möjlighet till anpassning av
arbetstider utifrån dina önskemål.
Tjänsten tillsätts efter beslut av styrelsen för
Brottsofferjouren Luleå. Sökanden utvärderas
löpande. Ansökan (inkl. löneanspråk) skickas
snarast men senast 2021-01-15 till
info@lulea.boj.se. Vid frågor om tjänsten
kontakta styrelseordföranden Sabrina Suikki,
ikki Advise AB, på 070-385 04 92.

www.brottsofferjouren.se

