
 

Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna 

stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt 

 

 

Unizon söker en internationell projektmedarbetare 
 

Medarbetarens arbetsuppgifter är att: 

Leda Unizons del av ett SIDA-finansierat projekt i Ryssland som vi driver tillsammans med Män för 

Jämställdhet. Projektet syftar till att stärka kvinnofridsarbetet i Ryssland med hjälp av ett holistiskt 

arbetssätt med fokus på förebyggande arbete. Det innehåller bland annat stöd till 

kvinnojoursverksamhet, behandling av förövare och våldspreventivt arbete. Projektet är en 

fortsättning på ett mångårigt arbete med de här frågorna tillsammans med våra ryska partners. Som 

projektmedarbetare arbetar du nära Män för Jämställdhets projektteam och våra ryska partners. 

Arbetet innebär att bidra med svensk kvinno- och tjejjourskunskap, både om arbetet på 

kvinnojourerna och tjejjourerna, stödjande och preventivt arbete och hur Unizon organiserar 

medlemsorganisationer och stödjer och utvecklar jourerna.  

För arbetet krävs att Du: 

Delar Unizons värdegrund och feministiska analys. 

Har god kunskap och erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor och mäns våld mot kvinnor, 
inklusive feministiskt bemötande och kvinnojourskunskap. 

Har erfarenhet av projektadministration. Har du erfarenheter av planering, uppföljning och 
utvärdering av Sida-finansierade projekt är det meriterande. 

Är van att processleda och hålla möten och workshops. 

Har obehindrad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du kommer i arbetet 
att leverera texter till rapporter, ansökningar och skrivelser på båda språken.  

Meriterande om du har erfarenhet från arbete i Ryssland och behärskar ryska. 

Anställningsvillkor 

Lön: enligt överenskommelse 

Omfattning: 100 % projektanställning, heltid 37 timmar/vecka 

Tillträde: snarast möjligt eller efter överenskommelse 

Arbetstid: delvis oregelbundna arbetstider där cirka sex resor per år till Ryssland ingår, ytterligare 
resor kan tillkomma. Kvälls- och helgarbete förekommer 

Arbetet utgår från Unizons förbundskansli, Ölandsgatan 49 D, Stockholm 

Ansökan ska innehålla: personligt brev och CV. Mejla din ansökan till: lotta.sonemalm@unizon.se 

Ansök senast 2015-11-13 

Kontaktperson vid frågor om tjänsten innehåll: Vidar Vetterfalk, MfJ vidar.vetterfalk@mfj.se 

Kontaktperson vid frågor gällande rekryteringsprocessen och anställning: Lotta Sonemalm, 
kanslichef Unizon telefon 08 – 642 64 01 lotta.sonemalm@unizon.se 
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