Anställningsannons

Projektledare för Malmö Pride 2019 och World Pride
Föreningen Malmö Pride söker en projektledare på hel@d för en allmän viss@dsanställning
året ut med @llträde omgående. Det ﬁnns goda möjligheter @ll förlängning av tjänsten.
Föreningen @llämpar förtroende@d, vilket betyder aI den anställde själv uJormar sin
arbets@d. Viss kvälls- och helgtjänstgöring kommer aI förekomma. Arbetsplats ﬁnns i
föreningens lokal på MiI Möllan, Claesgatan 8 i Malmö. Viss del av arbets@den är förlagd @ll
Happy Copenhagens lokaler på H.C. Andersens Boulevard 27 i Köpenhamn. Distansarbete kan
uJormas eSer överenskommelse.
Vi söker dig som har dokumenterade erfarenheter av projektledning med planerings-,
budget- och uppföljningsansvar. Du behöver vara handlingskraSig och engagerad. Vi
eSerlyser erfarenheter från ideell sektor med god föreningsvana. Du behöver kunna uJöra
självständigt arbete och vara van vid aI ta beslut sam@digt som du ska ha en bra
samarbetsförmåga och kan nätverka. AI kunna uIrycka sig obehindrat på engelska i tal och
skriS är eI krav.
Det är meriterande aI ha erfarenheter från HBTQIA+ eller mänskliga räXgheter. Du får gärna
ha haS personalansvar och förhandlingsvana. Vi söker personer som har arbetat med
pridefes@valer, andra större evenemang eller produk@oner. AI kunna tala, läsa och skriva
danska är posi@vt.
Malmö Pride är en ideell förening vars sySe är aI årligen arrangera en pridefes@val i Malmö
för aI synliggöra HBTQIA+ personer. Pridefes@valen består av en Pride park för ak@viteter
och underhållning, eI Pride house för föredrag och debaIer och en Pride Parade för
manifesta@on och synliggörande. För frågor om Malmö Pride, kontakta interimsordförande
Anders Söderberg på info@anderssoderberg.se.
World Pride är eI interna@onellt arrangemang för aI synliggöra HBTQIA+ personer. 2019
hålls World Pride i New York för aI hedra 50-årsminnet av Stonewall. Föreningen har för
avsikt aI delta i evenemanget för aI inhämta erfarenheter inför genomförandet av World
Pride i Köpenhamn och Malmö. Köpenhamn Pride har @llsammans med Pan Idræt
(idroIsförening) med stöd av Malmö stad bildat Happy Copenhagen för aI organisera
pridefes@valen 12-22 augus@ 2021. För frågor om World Pride, kontakta fes@val- och
kulturchef Chris Schenlaer på cs@worldpride2021.com.
Malmö stad är föreningens främsta samarbetspartner och ﬁnansiär. Rela@onerna @ll
kommunala tjänstemän och poli@ker är av stor betydelse för föreningen. Arbetet förutsäIer
eI täI samarbete och informa@onsutbyte. För frågor om Malmö stad, kontakta
projektledare Karin Tingstedt på karin.@ngstedt@malmo.se.
Vi önskar din ansökan digitalt senast den 24 februari skickad @ll sammankallande för Malmö
Prides arbetsgivargrupp Tove Karnerud på tovekarnerud@gmail.com.

