Sveriges elevråd – SVEA söker utredare
Vill du vara med och stärka Sveriges elever samt arbeta för en bättre och mer
demokratisk skola? Vill du bli vår expert på elevers rättigheter och skolpolitik? Då ska du
söka tjänsten som utredare hos oss på Sveriges elevråd – SVEA.
I den här tjänsten är ingen dag en annan lik. En dag kan börja med att du färdigställer ett
utkast på ett remissvar för en utredning som belyser vad Sveriges elevråd - SVEA tycker i
frågan. Efter detta sammanfattar du en rapport och skriver ett underlag till en
debattartikel som ska bollas med organisationens förbundsordförande.
Efter lunchen, som du äter tillsammans med dina kollegor, svarar du via mejl på några
frågor från elever angående deras rättigheter. Sen har du ett möte med några kollegor
om en folder som ska tryckas om elevers rättigheter innan det är dags för tre-ﬁka. Dagen
avslutar du med att skicka en rapport till förbundsstyrelsen om vilka aktuella frågor som
lyfts i skolpolitiken under veckan.
Utredaren är ansvarig för att vara uppdaterad på frågor om skolpolitik och elevers
rättigheter samt förmedla kunskap om detta vidare inom organisationen. Utredaren
arbetar också med att bygga upp ett strategiskt arbete kring skolpolitik och elever
rättigheter genom att skapa rutiner, forum och material.

I tjänsten ingår
●
●
●
●
●

Vara Sveriges elevråd - SVEAs expert på elevers rättigheter och skolpolitik.
Bevaka för organisationen aktuella frågor.
Skriva rapporter och ta fram underlag.
Svara på remisser.
Delta i olika forum, exempelvis föreläsningar om elevers rättigheter.

Vi söker dig som har
● Eftergymnasial utbildning inom statsvetenskap, oﬀentligt förvaltning eller dylikt.
●
●
●
●

Är analytisk och har god förmåga att förstå konsekvenserna av olika
lösningsförslag.
Bra på att uttrycka dig i tal och skrift beroende på målgrupp.
Prestigelös.
Är en självgående, initiativtagande, strukturerad person med god administrativ
förmåga.

Det är viktigt att du har ett starkt driv och engagemang för en bättre och mer demokratisk
skola och delar Sveriges elevråd – SVEAs värdegrund.
Det är meriterande om du själv har varit engagerad i elevråd eller annan ideell förening.
Sveriges elevråd – SVEA arbetar med att stärka elevråd i högstadie- och gymnasieskolor. Vår vision är att skapa en bättre
och mer demokratisk skola. Verksamheten går ut på att samla och stärka elever i demokratiska forum, värna elevers
rättigheter samt representera och föra fram elevers röst. Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation av och för
elevråd.

Förutsättningar
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med sex månaders provanställning. Vi
erbjuder bl.a. 25 dagars semester och friskvård (300kr/månad). Tjänstgöring förekommer
obekväma arbetstider såsom helg- och kvällstid. Vi tillämpar målstyrd arbetstid. Tjänsten
är placerad på Sveriges elevråd - SVEAs kansli i Stockholm. Vi har kollektivavtal med
IDEA. Tillträde senast så snart som möjligt.

Så här ansöker du
Skicka in din ansökan (personligt brev och CV) till rekrytering@svea.org senast den 12
februari. Märk mailet med ”Utredare”. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att
tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor, kontakta Filippa Drakander,
generalsekreterare på ﬁlippa.drakander@svea.org eller 070-718 88 03 eller Malin Klein,
facklig representant Unionen på malin.klein@svea.org eller 070-718 88 09.
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