
Folkbildningsföreningen i Malmö söker en grafisk designer till  
 
Watch it! 
– ett demokratiprojekt för unga 
 
 
Vad är Watch it!? 
Watch it! är ett projekt där unga genom deltagande metoder hittar nya vägar och verktyg för 
förändringsarbete i vardagen. Vi vill öka ungas inflytande i samhället. Därför agerar, syns och hörs 
vi såväl i det offentliga rummet som i nya och traditionella medier. Vi testar nya former av 
folkbildning med hjälp av roliga och kreativa sätt. Under workshops lyfter deltagarna fram de frågor 
som de tycker är viktiga och testar sedan att agera utifrån dem.  
 
Watch it! handlar om att unga kan påverka, vill engagera sig och behöver ta större plats i 
samhällsutvecklingen! 
 
Läs mer i bifogad projektbeskrivning och på http://watchitmalmolund.se 
 
 
Arbetsuppgifter 
Watch it! har nu varit igång i två år. När vi efter sommaren går in i projektets tredje år (och sista 
som är finansierat av Allmänna Arvsfonden) kommer vi att fokusera på att sprida och förankra de 
metoder vi har arbetat med. Vi kommer att utforma metodworkshops med ett tillhörande 
metodmaterial som vi sprider till dels våra deltagare men också till föreningar, fritidsledare, lärare, 
aktivistgrupper, politiker och andra liknande yrkesgrupper och verksamheter.  
 
Vi söker nu en grafisk designer som kommer att arbeta på 25-50% tillsammans med tre 
processledare på 50 %, fr o m 13 augusti 2012. Största delen av arbetet kommer innebära att i 
nära samarbete med processledarna utveckla ett metodmaterial. Vi tänker oss en design som är 
peppig, tydlig och lätt att ta till sig. Vi ser också gärna att du har ett intresse för och är med och 
leder metodworkshops. 
 
 
Vi söker dig som... 
Har erfarenhet från Adobe CS-serien samt program såsom Indesign, Photoshop och Illustrator. 
Meriterande är erfarenhet av videoredigering med Premiere och After Effects (eller likvärdiga 
program).  
 
Du har ett starkt engagemang för demokratifrågor, allas lika möjligheter att vara med i 
samhällsutvecklingen och kan inspirera andra. Du bör vara flexibel, kreativ, pedagogisk och gilla 
att samarbeta. Erfarenheter av att leda workshops och av föreningsengagemang i olika former är 
meriterande. Du bör vara intresserad av att arbeta med unga och av att pröva olika metoder för 
påverkansarbete.  
 
 
Varaktighet/Arbetstid 
Provanställning 6 månader, med möjlighet till förlängning i projektanställning upp till 1 år.  
Deltid 25-50%. 
Varierande arbetstider, även kvällstid och helgarbete. 
Tjänsten tilsätts under förutsättning att medel beviljas.  
 
 
Tillträde 
Måndag 13 augusti 2012 eller enligt överenskommelse.  



 
 
Lön 
Fast lön, månadslön.  
 
 
Ansökan 
Sista ansökningsdag: tisdag 12 juni 2012 
Vi tar emot ansökan via e-post till: ansok.folkbildningsforeningen@gmail.com 
 
Ansök med ett personligt brev (max en A4), CV och 2-3 arbetsprover för att ge en känsla av vad du 
gjort tidigare. Bifoga ett underlag där du resonerar kring: 
 
1. Tänk att du ska utforma ett material om deltagande metoder. Vad tycker du är viktigt att tänka 
på? 
2. Hur ser du på din roll som medborgare och samhällsförändrare? 
 
Du kan skicka dina resonemang i text (max en A4), bild eller som en ljud- eller videopresentation 
(max 5 min). Länka då till en fil online (t ex via skickafilen.se, alternativ uppladdat material på 
youtube eller liknande). 
 
Intervjuer och urval kommer att ske löpande under vecka 25 och du ska vara tillgänglig för att börja 
arbeta vecka 33 eller enligt överenskommelse.  
 
Kontakta oss om du har någon fråga om ansökan. 
 
 
Kontaktperson 
Emma Rydin 
Processledare i Watch it! 
Folkbildningsföreningen i Malmö 
0760-060736 
emma@glokala.se 
 
 
Läs mer om projektet i den bifogade projektbeskrivningen eller på http://watchitmalmolund.se 
 


