
Sveriges Dövas Ungdomsförbund söker Ungdomskonsulent 

 

Om SDUF 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn 

och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma möjligheter till delaktighet och 

inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. Vi bevakar och driver frågor från förskola ända upp till 

högskolestudier, vi motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa 

värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete. Vi har drygt 

900 medlemmar i sju lokalföreningar. 

 

Om tjänsten 

Ungdomskonsulenten är administratören som har det övergripande ansvar för lägerverksamheten och 

att förvalta ungdomsklubbarna tillsammans med förbundsstyrelsen.  

 

I det administrativa ansvaret ingår det att planera och genomföra läger, ungdomsklubbskonferenser, 

förbundsstämmor, ha den dagliga kontakten med klubbarna och ansvarar för SDUF:s webb och sociala 

kanaler samt förbundssidorna Ung Sidor i Dövas Tidning. Den röda tråden genom hela förbundets 

ideologi är rätten till teckenspråk i alla sammanhang under sin uppväxt. Tjänsten innebär även en del 

resor, kvällar och helgarbete. Placeringsorten är Stockholm, på förbundets kansli. 

 

Om dig 

Vi ser gärna att du är en duktig administratör och att du delar dövrörelsens ideologi. Tjänsten 

innefattar också att administrera och ansvara för vår hemsida och Ung Sidor. I arbetet med hemsidan 

kommer du att skapa texter, innehåll, underhålla, och optimera uppdateringarna av webbplatsen som 

krävs för att hålla det digitala kontoret flytande. Du är engagerad, och har erfarenheter av ideella 

organisationer. Du har också en god initiativ- och samarbetsförmåga och klarar av att arbeta både 

självständigt och mål- och resultatinriktat. Du har goda språkkunskaper och uttrycker dig väl i både 

svenskt teckenspråk och skriven svenska samt har grundläggande baskunskaper i såväl s.k. 

internationellt tecken som skriven engelska. Stor hänsyn tas till din personliga lämplighet.  

Om ansökan 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) där vi tillämpar provanställning de första sex 

månaderna med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal 

mellan KFO och Unionen samt arbetsplatsens tjänstereglemente. Tillträde november 2014. 

 

Beskriv varför just du skulle vara aktuell för tjänsten och bifoga ditt CV samt löneanspråk  

skickas per e-post till arbetsledaren, förbundsordförande Mia Modig, på mia.modig@sduf.se senast 

den 19 oktober 2014. Frågor besvaras av Mia Modig på ovan nämnda e-postadress. 

 

 


