
UngOrg er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. Vi jobber
for å gjøre den unge frivilligheten enda sterkere. Dette gjør vi ved å gi barn og unge
kompetansen og verktøyene som trengs for å øke deres aktivitetsnivå og engasjement. Vi
arbeider for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig dem under 18 år.
Vi tilrettelegger for unges engasjement og styrker deres innflytelse i Oslo. Organisasjonen
drifter også UngInfo som er et informasjons- og veiledningstilbud for unge mellom 13 og 27
år. Vi har et eget informasjonssenter i Møllergata 3d. For mer informasjon, se nettsidene våre:
www.ungorg.no, www.ungmed.no, og www.unginfo.no.

UngOrg søker

rådgiver innen medvirkning
i fast 100 % stilling

Vil du være den som legger til rette for at ungdom som deltar i demokratiet for aller første
gang får en god opplevelse? Vil du sørge for at en politisk sak er forståelig for alle? Ønsker du
å sikre at frivillige organisasjoner og ungdomsråd har gode demokratiske prosesser?

Vi søker nå etter en rådgiver i fast 100 % stilling som ønsker å jobbe med dette! Vi ser spesielt
etter deg som har et oppriktig engasjement for den unge frivilligheten og
ungdomsmedvirkning.

Du skal jobbe målrettet for å sikre at ungdommer får sagt sin mening på sine premisser og
legge til rette for at barn og unge i Oslo blir hørt. Dette skal gjøres ved å blant annet gjennom
tilrettelegging av møtevirksomhet, gjennomføre medvirkningsmetoder, utarbeide
saksdokumenter, samt rapportering til Oslo kommune.

Vi ser etter en person som er initiativrik, selvgående, og som kan jobbe godt i et team. Du har
en sterk organisatorisk erfaring. Har du vært medlem av et ungdomsråd tidligere, vil det telle
svært positivt.

Vi søker deg som har:
● God kjennskap til medvirkningsmetoder.
● Organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner eller

ungdomsråd.
● Evne til å jobbe strukturert og effektivt.
● Evne til å følge opp og gjennomføre flere prosesser samtidig.
● Et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom og beslutningstakere.
● Erfaring med planlegging og gjennomføring av møter og arrangement.
● God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og erfaring med

ulik type tekstproduksjon.
● Kjennskap til hvordan en kommune fungerer og politisk saksgang.
● Erfaring fra pedagogisk arbeid (f.eks. deltakende metoder) og kursvirksomhet.

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


Sentrale arbeidsoppgaver:
● Administrativ oppfølging og veiledning av det sentrale ungdomsrådet i Oslo.
● Tilrettelegge for god møtevirksomhet og saksbehandling.
● Prosjektleder for Ungdommens bystyremøte.
● Gjennomføring av Ungdomshøringen.
● Opplæringstiltak for ungdomsråd og organisasjoner.
● Utarbeide og gjennomføre konsulentoppdrag innen ungdomsmedvirkning.
● Forankre og synliggjøre reell ungdomsmedvirkning.
● Andre prosjekter og annet administrativt arbeid når det er nødvendig.

Vi tilbyr:
● Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
● Gode arbeidstidsordninger.
● Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
● Treningsfri og organisasjonsfri.
● Tariffavtale.
● God pensjonsordning.
● Lønn etter gjeldende avtale (for tiden kr. 411 819 til 422 322)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
Stillingen har fleksitid med kjernetid fra kl. 09:30 og 15:00. Kvelds- og helgearbeid må
påregnes. Stillingen ligger i avdelingen UngMed, og rapporterer til daglig leder.

Søknad sendes på e-post til stilling@ungorg.no. Merk e-posten "DITT NAVN - Søknad rådgiver
innen medvirkning". E-posten skal inneholde kortfattet søknad og CV i én samlet PDF, filnavn
“DITT NAVN - søknad og CV.pdf”.

Søknader som ikke følger den angitte strukturen vil ikke bli vurdert. Referanser, attester,
vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 8. august 2021.
Ønsket oppstart: snarest.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder for UngOrg, Arne Undheim
(arne@ungorg.no).

https://ungmed.no/om-oss/sentralt-ungdomsrad-i-oslo/
https://ungmed.no/ubm/
https://ungmed.no/ungdom-mener/ungdomshoringen/
https://ungmed.no/medvirkning/ti-bud-for-god-medvirkning/
mailto:stilling@ungorg.no

