Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens
intresseorganisation söker projektmedarbetare
Skoopi har beviljats projektmedel från ESF för projektet ”ASF-lyfter”. Projektet syftar till att
tydliggöra och stärka ASF´s roll inom arbetsmarknadspolitiken.
Till detta söker vi nu:
•
•

9 st utvecklingsledare som ska arbeta 40% under perioden 21 04 01- 22 11 30
21 st processledare som ska arbeta 20% under perioden 21 09 01-22 09 30

Formerna för anställning
Gemensamt för samtliga utlysta tjänster är att vi gärna ser sökande som har sin yrkesmässiga bas hos
ett ASF eller i någon av våra samarbetsorganisationer. Det som är gemensamt för tjänsterna är att
projektet behöver medarbetare med förmågan att skapa goda relationer till samverkande parter
samt förmågan att arbeta självständigt. För utvecklingsledarna krävs också god förmåga att uttrycka
sig i skrift. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras på distans, vilket gör att den anställde behöver
ha redan befintlig tillgång till kontor med egen dator, internetuppkoppling och utrustning för att
kunna delta i videomöten. Projektmöten kommer i huvudsak ligga på måndagseftermiddagar varför
de anställda behöver kunna avsätta måndagar 13-16 för arbete i projektet. Övrig arbetstid förläggs
enligt önskemål och behov
Beskrivning av de olika tjänsterna
Utvecklingsledarna på 40% har olika ansvarsområden och utgör tillsammans med förändringsledare
och Controller projektets ledningsgrupp. Utvecklingsledarna är anställda under projektets samtliga
faser; analys och planeringsfasen, genomförandefasen samt under avslutningsfasen då man ansvarar
för slutredovisning av sitt ansvarsområde. Här krävs alltså stor förmåga av den anställde att själv i
samklang med resten av ledningsgruppen kunna planera, utveckla, driva och dokumentera sitt
ansvarsområde inom projektet. Vi ser därför gärna sökande med erfarenhet av att arbeta i större
projekt eller på annat sätt nationellt med frågor som berör ASF.
De olika ansvarsområdena är:
Arbetsmarknadens parter
Projektet avser att skapa större förståelse hos arbetsmarknadens parter för att driva frågor utifrån
våra målgruppers behov. Målet är att skapa access för ASF i fler branscher och förutsättningar för
Fremia (Kfo) att förhandla fram specifika ASF-avtal inom fler avtalsområden än kommunals. Här söker
vi någon med stort intresse för dessa frågor.
Finansieringslösningar
För att ASF ska kunna starta, växa och utvecklas behövs olika finansieringslösningar. För att
åstadkomma det behöver projektet bearbeta finansmarknaden i syfte att skapa tillgång till kapital.
Frågan kommer under projektet att ske i nära samverkan med Mikrofonden. Här söker vi någon med
tidigare erfarenhet av arbete med finansieringslösningar.

Certifiering
Skoopis certifiering enligt SIS-standard är i full gång och vi får mer och mer frågor från såväl företag
som offentlig sektor kring detta. Här söker vi någon med intresse för och erfarenhet av att utveckla
och tydliggöra värdet av certifieringen samt stötta de företag som vill bli certifierade.
Kompetensutveckling
ASF-akademin avslutas i projektform under våren 2021 och det tomrummet behöver fyllas på ett sätt
som gynnar våra medlemmar. Vi ser fortsatt behov av kompetensutveckling anpassad för ASF och
gärna med ASF som utbildare i såväl mer teoretiska delar som i praktiska.
Att bli ett ASF
Vi får idag medlemsförfrågningar från verksamheter som inte riktigt uppfyller kriterierna för att vara
ett ASF. Vi behöver därför utveckla former för stöd till dem som önskar förändra sin verksamhet så
den uppfyller våra kriterier för att vara ett ASF. Här söker vi någon med stort intresse för ASF frågan.
ASF-listan
När SOFISAM-sidan lades ner fick Skoopi tillgång till allt material som fanns där inkl listan över ASF.
Detta är en mycket efterfrågad tjänst och utformningen av den är som vi ser det central i
tydliggörandet av vad ett ASF är och hur vår roll inom arbetsmarknadspolitiken utvecklas. Här söker
vi någon med stort intresse för att synliggöra och utveckla nyttan med att göra affärer med ASF.
Nationell säljorganisation
Många företag efterfrågar en nationell säljorganisation som kan samordna inköp från flera ASF för att
komma upp volym och till och med gå ihop och göra upphandlingar. Social Trade som har varit
verksam i Göteborg sedan många år är en viktig partner att ta lärdom av och utveckla. Här söker vi
någon med erfarenhet av sådant arbete.
Effektmätning
Att visa vilken samhällsnytta ASF gör har varit på tapeten i många år, men vi har fortfarande inte
landat i någon nationell rekommendation om hur detta ska ske och vi kan heller inte som nationell
intresseorganisation visa på vilken samlad samhällsnytta våra medlemmar gör. Här är föreningen
Effektfullt en viktig partner för att skapa former för detta. Här söker vi någon med erfarenhet av
effektmätning i någon form.
Kommunikation och Lay Out
Att vi såväl under projektets gång, som efter projektets utgång, hitta former för att uttrycka oss på
ett sätt som stärker vårt budskap är centralt. Här söker vi en person som självständigt löpande kan
kommunicera projektets resultat och samtidigt jobba med att skapa broschyrer, enklare filmer och
vid behov anpassa vår hemsida utifrån ledningsgruppens önskemål.
De 21 processledarna
De 21 processledarna kommer att ansvara för varsitt län och blir länken mellan ledningsgruppen och
våra medlemsföretag. Här ser vi gärna sökanden som redan idag har goda relationer till och
kontakter med ASF i sitt län samt gärna sökande som aktiva i regionala Skoopi / Skoopi distrikt. Om
det finns dem som har goda kontakter i fler regioner finns möjlighet att vara processledare för flera
län om ingen sökande finns från aktuellt län. Uppdraget handlar mycket om att samla in information
om medlemmarnas behov och tillsammans med övriga processledare och ledningsgruppen prioritera
bland dessa.

Lön
Lön i enlighet med kollektivavtal och ESF-rådets gränser.
Ansökningsförfarande
Ansökningar tas emot via formulär på Skoopis hemsida under rubriken projekt.
Tid för ansökan
Då det är kort om tid behöver vi ha din ansökan redan 8/2.
Vid frågor om projektet och anställningarna vänd er till:
Ulrica Persson, ordförande Skoopi
070-6836491 ulrica@skoopi.coop
Lena Lago, förändringsledare projekt ”ASF-Lyfter”
070-4925322 lena.lago@basta.se

