Hälsokoordinator En Frisk Generation, Västra Hisingen Göteborg
Insamlingsstiftelsen En Frisk Generation erbjuder barnfamiljer hälsofrämjande aktiviter för att inspirera och
motivera familjerna till en mer aktiv och hälsosam livsstil. Vi arbetar med vardagsrörelse, mat, idrott och äventyr
som teman och visionen är att Sverige ska ha världens friskaste barn. Forskning visar att vår metod fungerar och
vi arbetar för att alla barn ska ha möjlighet att växa upp till starka och friska individer.
En Frisk Generation söker en hälsokoordinator till vår verksmahet på Västra Hisingen i Göteborg. Vi är en del av
Skola i Centrum och utgår från Sjumilaskolan.
En Frisk Generations aktiviteter ska främja fysisk och psykisk hälsa, stärka familjebanden, skapa social delaktighet
och tryggare bostadsområden. Aktiviteterna äger rum en till två vardagkvällar, då gemensam middag ingår och
en helgförmiddag som avslutas med fruktstund. Aktiviteterna är kostnadsfria och riktar sig till barn i årskurs två
och deras syskon och vårdnadshavare. Läs om verksamheten på www.enfriskgeneration.se
Befattning: Hälsokoordinator
Geografisk placering: Sjumilaskolan, Västra Hisingen, Göteborg
Omfattning: Deltid 50 %, tidsbegränsat uppdrag tom juni 2020 med möjlighet till förlängning, ev kan uppdraget
utökas till 75 %.
Arbetstid: Förlagd till dagar, kvällar och helger utifrån egen planering av grupper
Tillträde: Helst omgående men senast augusti 2019.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Rekrytering av deltagare
• Rekrytera samarbetsföreningar
• Lokalt operativt arbete i stadsdel, planera och genomföra aktiviteter
• Samarbeta med lokala intressenter (skola, förvaltning, näringsliv, föreningar m.fl.)
• Insamling och rapportering av resultat till stiftelsen
Kvalifikationer och erfarenhet
Högskoleutbildning med inriktning på hälsa (t.ex hälsopedagog, folkhälsovetare eller idrottslärare) eller
motsvarande kunskap tillägnad på annat sätt.
Erfarenhet av att arbeta med barn
Erfarenhet av att leda grupper
Som person bör du
Vara intresserad av att arbeta hälsofrämjande och med folkhälsa
Vara initiativrik och drivande
Ha en organisatorisk förmåga
Ha förmågan att se varje individs behov och möjligheter
Ha lätt att skapa kontakt med människor med olika bakgrund
Vara positiv och engagerande
Ha en god förmåga att kommunicera i både tal och skrift

Om du talar fler språk än svenska är det en fördel.
Då tjänsten kan kräva viss förflyttning av material är det bra om du har B-körkort.
Vi eftersträvar jämställdhet, jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats. Därför vill vi gärna ha sökanden med
många olika bakgrunder.
Frågor om tjänsten besvaras av Anja Nordenfelt anja@enfriskgeneration.se 0709-74 02 92 Ansökan skickas till
anja@enfriskgeneration.se senast 14 april. Vi hanterar ansökningar löpande.

