
 

 
 
IT-guide söker teamledare  
Jönköpings län 
  
Enter Sweden är en prisbelönt organisation med mål om att skapa delaktighet. Föreningen 
har som mål att skapa delaktighet, utveckling och lärande, i syfte att främja integration  
och social inkludering. Vi har ett starkt fokus på digital delaktighet. Vi samarbetar med 
kommuner, medlem i den europeiska organisationen All Digital. 
  
Vill du vara med och skapa ökad delaktighet för unga och äldre? 
Enter Sweden är en ideell förening som driver projektet IT-guide Sweden. Vår idé är att 
nyanlända ungdomar lär seniorer internet, de unga lär sig svenska och mer om Sverige, de 
äldre lär sig mer om internet, e-tjänster och datorer, surfplatta och smartphone. Ett utbyte 
av erfarenheter som är ett vinnande koncept. Verksamheten växer och vi startar i nya 
kommuner. I dagsläget har vi verksamhet i närmare femton kommuner i Sverige.  
  
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara: 
Som teamledare är du den viktigaste personen för IT-guide i den kommun/kommuner du 
jobbar. Teamledaren har ansvar och ska se till att alla har den information de behöver, när 
de behöver den. En teamledare ska ha fokus på projektets mål och aktivt ta initiativ för att 
uppfylla dem. Du ser till att rapporter skickas in som de ska och coachar ungdomarna på 
bästa sätt.  
 
Ansvarsområden: 
 

● Skapa nätverk och kontakter mellan grupper som annars inte möts 
● Coacha och handleda ungdomar 
● Schemaläggning och godkänna tidrapporter  
● Informera teamet om vad som är på gång 
● Marknadsföra i sociala medier och genom andra kanaler 
● Rapportera och skriva teamledare-rapport varje månad 
● Ta fram material inför möten med kommunen,  presentation och mötesagenda  

  
 
DIN PROFIL: 
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och jobbat i projekt med måluppfyllelse. Du är 
bekväm att prata inför andra och tycker om att arbeta i ett team. Du är strukturerad, 
organiserad och självgående. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och säkerställer 
att arbetet alltid håller en hög kvalitet. Du har förmåga att lyssna, leda, inspirera och har en 
god kommunikationsförmåga. Enter Sweden strävar efter en personalsammansättning med 
olika bakgrund och erfarenheter. Vi utgår från att du delar verksamhetens grundläggande 
värderingar. 



 
Vi erbjuder: 
Vi erbjuder ett positivt och engagerat team som arbetar mycket med vår interna ledarskaps- 
och medarbetarutveckling. Vårt fokus är på våra målgruppers lärande och det ger våra 
medarbetare stora möjligheter till till utveckling. Vi vill göra skillnad. 
 
Kvalifikationskrav: 
 

● Lägst gymnasiekompetens 
● Erfarenhet av ledarskap och coachning  
● Mycket god datorvana 
● Körkort och tillgång till bil 

  
 
Praktiskt: 
Deltid enligt överenskommelse med tillträde omgående. Vi kallar till intervjuer löpande.  
Vi söker 1-2 teamledare och tjänsten är tidsbegränsad till sista mars 2018, med möjlighet till 
förlängning. Månadslön.  
 
ANSÖKAN 
Sista ansökningsdag är den 12 oktober 2017. Ansök tillsammans med personligt brev och CV 
snarast då urval och intervjuer görs löpande till personal@it-guide.se, ange: Teamledare 
Jönköpings län. Kontaktperson Gunilla Lundberg, verksamhetschef, kontakt@it-guide.se 
 
Läs mer om oss: www.it-guide.se 

Välkommen med din ansökan! 
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