PROGRAMLEDARE
Unga Reumatikers ambassadörsprogram 2021
Nu söker vi två programledare som ska leda Unga Reumatikers ambassadörsprogram och stötta
ambassadörerna i sina uppdrag.
Som programledare har du ett helhetsansvar för deltagarna i ambassadörsprogrammet. Unga
Reumatikers ambassadörsprogram är uppdelat i två olika uppdrag, patientrepresentanter och
stödkompisar. Som programledare har du ansvar för antingen alla patientrepresentanter eller
alla stödkompisar, men du har också ett nära samarbete med programledaren som ansvarar för
den andra uppdragsdelen.
Du ansvarar för programmet både innan, under och efter utbildningen. Du gör ditt bästa för att
planera och erbjuda ambassadörerna en rolig, lärorik och utvecklande utbildningshelg där de blir
sedda, inkluderade och kan utvecklas till sin fulla potential i en trygg och inspirerande miljö. Efter
utbildningen ansvarar du för att ta emot förfrågningar och fördela uppdrag till ambassadörerna.

Om dig
•
•
•
•
•
•

Du delar Unga Reumatikers vision och värdegrund.
Du är medlem i Unga Reumatiker och är minst 18 år.
Du har god kommunikationsförmåga.
Du har gärna erfarenhet av att leda eller coacha unga.
Du är tillgänglig den 8 mars för utbildning om programledarrollen.
Du är tillgänglig den 10–11 april för utbildningshelgen för nya ambassadörer.

Om uppdraget
Vi söker två programledare för ambassadörsprogrammet, där en är ansvarig för Unga
Reumatikers stödkompisar och en är ansvarig för Unga Reumatikers patientrepresentanter. I
din roll som programledare kommer du att ha ansvar för att förbereda och anordna utbildningen
tillsammans med Unga Reumatikers ordförande och generalsekreterare, och du är med i
rekryteringsprocessen av nya ambassadörer. Du kommer även att ha ansvar för den löpande
kontakten med ambassadörerna, hantera förfrågningar och fördela uppdrag till
ambassadörerna.
Det här uppdrag ger dig värdefull erfarenhet och inblick i vad det innebär att förbereda och
genomföra ett större projekt. Genom utbildning om programledarrollen och det förberedande
arbetet får du god tid att sätta dig in i din roll och är därför väl förberedd vid utbildningshelgen
den 10–11 april. Uppdraget är ideellt och tänkt att kunna genomföras vid sidan av en annan
heltidssysselsättning, så som arbete eller studier.

Uppgifter
Inför utbildningen
Dessa arbetsuppgifter sker inför utbildningen 10–11 april, med start från rekryteringen. Det
innebär att du:
• deltar och delvis ansvarar för rekryteringen av nya ambassadörer.
• är med och ansvarar för planering och förberedelser inför utbildningen.
• sätter dig in i Unga Reumatikers rutiner och regler vid aktiviteter.
• besvarar frågor angående ambassadörsprogrammet via mejl.
Under utbildningen
Dessa arbetsuppgifter utförs på plats under utbildningshelgen 10–11 april. Du samordnar och
leder utbildningen, vilket innebär att du:
• ansvarar för att leda utbildningen.
• peppar ambassadörerna på ett roligt, inkluderande och tryggt sätt och bidrar till en rolig
och bra stämning i gruppen.
• säkerställer att Unga Reumatikers rutiner och regler efterföljs.
• samarbetar med den andra programledaren, kansliet och andra aktörer vid behov.
Efter utbildningen
Dessa arbetsuppgifter utförs efter utbildningshelgen, det vill säga löpande under året. Det
innebär att du:
• ansvarar för att hantera förfrågningar och fördela uppdrag till ambassadörerna.
• ansvarar för kontakten med ambassadörer, såsom besvarande av frågor över mejl.
• bidrar till en utvärdering av din programledarroll.

Ersättning
•
•

Fast dagsarvode utgår för utbildningshelgen.
Fast timarvode utgår för din utbildning, förberedelsetid och annan administration.

