
  

UngInfo er et informasjonssenter for ungdom mellom 13 og 27 år. Vi tilbyr ungdom veiledning og 

informasjon i senteret vårt, på skoler, messer og andre steder hvor ungdom er. UngInfo drives av Barne- 

og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) som er en paraplyorganisasjon for 64 frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner i Oslo. Det er 6 ansatte i UngInfo og 11 ansatte totalt i UngOrg. For mer 

informasjon, se nettsidene våre: www.unginfo.no og www.ungorg.no  

UngOrg/UngInfo søker 

Ungdomsveileder i fast 50-60% stilling 

Vil du jobbe med informasjonsformidling og veiledning av ungdom? UngInfo utvider teamet 
sitt, og leter nå etter en engasjert person som sammen med de andre ansatte på UngInfo vil 
gjøre informasjon mer tilgjengelig for unge i Oslo. Søknadsfrist er 25. november, og dato for 
oppstart kan avtales nærmere. 

Stillingen vil inngå i et team som til sammen består av tre ungdomsveiledere, to 
informasjonskonsulenter og en avdelingsleder. Ungdomsveileder vil jobbe utadrettet med 
skolebesøk og stands. Informasjonsformidling og veiledning av ungdom i UngInfo-senteret vil 
være de mest sentrale arbeidsoppgavene. 

Vi ønsker deg som: 
● Har utdanning innen sosialt arbeid eller lignende  
● Har tålmodighet og trygghet i fortrolige veiledningssamtaler med ungdom. 
● Har erfaring med, og liker, å holde foredrag/kurs for ungdom. 
● Er utadvendt og får energi av å møte nye mennesker.  
● Har erfaring fra arbeid med ungdom og/eller frivillig arbeid.  
● Er motivert for å jobbe med unge og er engasjert, initiativrik og interessert i å lære 

bort det du selv kan. 
● Har et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom. 
● Kan jobbe tett sammen med andre i et lite kontor med åpent landskap og samtidig 

jobbe selvstendig med egne ansvarsområder. 
● Kan snakke/skrive et tredjespråk. 
● Aktivt ønsker en deg deltidsstilling i på 50-60 % og fortrinnsvis har mulighet til å 

jobbe fast tirsdager og torsdager. 

Erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende kvalifikasjoner.  

Sentrale arbeidsoppgaver: 
● Bemanne skranken i senteret og være tilgjengelig for både praktiske spørsmål og 

lengre veiledningssamtaler med ungdom som oppsøker senteret. 
● Formidle informasjon og promotere UngInfos tilbud gjennom stand på skoler, 

messer, festivaler og lignende.  
● Holde kurs/foredrag for skoleklasser o.l. 
● Være en sparringspartner i forbindelse med nye prosjekter og videreutvikling av alle 

de ulike fokusområdene (jobb, bolig, utdanning m.m)  
 
 
 
 

http://www.unginfo.no/
http://www.ungorg.no/


  

Vi tilbyr: 
● Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver 
● Gode arbeidstidsordninger 
● Et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
● Julefri 
● Treningsfri 
● Lønn etter gjeldende overenskomst med UngOrgs lokale husforening (for tiden 395 

836 kroner i 100 % stilling) 

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, 
uavhengig av bakgrunn. Grunnet personalgruppens sammensetning oppfordres spesielt 
menn til å søke.  

Arbeidstid er i utgangspunktet kl 9:30-17:00 tirsdag, torsdag og fredag. Ved 50 % stilling er 
det annenhver fredag. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.  

Send kortfattet søknad og CV som én samlet PDF på e-post til stilling@ung.info. Referanser, 
attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju. 

Merk e-posten "Søknad ungdomsveileder UngInfo 2018". 

Søknadsfrist: 25. november 2018 
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder ved UngInfo, Laila Erdal 
Aagesen (laila@ung.info) eller daglig leder for UngOrg, Arne Undheim (arne@ungorg.no).  
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