Vill du skapa en bättre skolmiljö för barn och unga?

Nu behöver vi dig som är van administratör med ett stort hjärta. Du får vara
med och skapa lugn och ro i förskola, grundskola och gymnasium. Den metod vi
använder förebygger psykisk ohälsa och minskar stress och bidrar till ökad
trygghet och studiero i skolan. Arbetet baseras på forskning och erfarenhet och
är mycket uppskattat bland barn, unga och lärare. Verksamheten stöds bland
annat av Folkhälsomyndigheten. Tjänsten är på deltid och kan utökas och
förlängas på sikt beroende på hur vår verksamhet växer.
Som administratör på Drömmen om det goda bör du ha:
• Gedigen vana av administrativa uppgifter
• Erfarenhet av att fungera som stödfunktion i samband med olika större projekt
• Ekonomisk utbildning och vana att hantera Visma för ekonomiadministrativa
uppgifter.
Vi ser gärna att du också har:
• Erfarenheter från skolvärlden
• Intresse av mindfulness som verktyg för att skapa lugn och ro.
Dina arbetsuppgifter kommer att bli:
• Arbeta med projektadmin i samband med olika insatser som möjliggörs genom
det statsbidrag vi får genom Folkhälsomyndigheten
• Ekonomiadministration
• Hålla i administrativa uppgifter i samband med våra utbildningar
• Boka resor
• Mail och telefonkontakt där din känsla för service kommer väl till pass.
Vilka är vi?
Drömmen om det goda är en ideell förening som erbjuder utbildningar i stillhet
och mindfulness främst i skolans värld för barn, unga och lärare. Visionen är att
alla ska kunna hitta sitt eget lugn och ro, både i vardagen och i arbetet. Genom
Drömmens arbete får fler barn och unga men också lärare verktyg för minskad
stress, ökad koncentration och lärande och en förbättrad arbetsmiljö. Föreningen
är politiskt och religiöst obunden och vårt kontor ligger i ett kulturhus i Gamla
stan. Utvecklingen av metoden har skett i samarbete med experter och lärare
och fungerar lika bra i förskola som grundskola och gymnasium.
Kontaktuppgifter
Maila till: jobb@drommenomdetgoda.se
Bifoga CV – med mail och mobilnummer och några korta rader om vem du är i
ditt mail så hör vi av oss inom kort.
Kontaktpersoner: Marie Boris-Möller/Tord Hallberg
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