Jobba hos oss på
Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingen söker kontorschef
Frihetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av frihet. Att hjälpa frihetssökande
till ökat oberoende är vår viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet.
Målet är att minska meningslös sysselsättning och skapa social delaktighet i ett fritt
samhälle.
Den så kallade arbetslinjen och andra strukturella gränsdragningar hindrar människor
från att söka sann frihet. Vi ser uppdelningar, indelningar och sociala låsningar öka
på ett alarmerande sätt, vare sig det handlar om utanförskap eller innanförskap,
utelåsning eller inlåsning. Därför behöver vi öka vår närvaro genom nya kontor. Har du
vad som krävs för att bli en nyckel som låser upp och befriar?
Din uppgift som kontorschef blir att etablera ett eller fler nya Frihetsförmedlingskontor
på din ort, mer eller mindre tillfälliga. Som chef har du hela ansvaret för verksamheten
på kontoret/kontoren, utan befogenheter att beordra någon annan att göra
något. Här har du chansen att visa vad du går för och göra något betydelsefullt för
samhällsklimatet.
Till denna position söker vi dig som verkligen brinner för ökad frihet. Det gör inget om
du har en stabil teoretisk grund och har läst de stora frihetsfilosoferna, men det är
absolut inget krav. Det viktiga är att du har initiativförmåga och egen drivkraft.
Då du kommer att verka för frihet ute i verkligheten, i kontakt med andra människor,
lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du måste ha integritet och kunna vara
dig själv. Vi förutsätter förstås också att du delar Frihetsförmedlingens grundläggande
värderingar.
Det vi erbjuder är inte någon anställning, utan en fri ställning. Som kontorschef är du
helt fri att förverkliga kontoret var och när du själv önskar.
Jobbet har, trots sin specifika karaktär, varken arbetsuppgifter, arbetstider eller
ekonomisk ersättning. Däremot kan du själv kompensera dig för din insats genom uttag
av lämplig kompledighet.
Välkommen att starta ditt Frihetsförmedlingskontor!

Kontakt: rekrytering@frihetsformedlingen.se
Webb: www.frihetsformedlingen.se

