
Clowner utan Gränser söker vikarierande projektledare 

Clowner utan Gränser grundades 1996 och är en obunden ideell organisation som arbetar för att 
barn som växer upp i krig, kris och katastrofer ska få tillbaka en barndom med hopp, skratt och 
drömmar. Vi arbetar med professionella artister som med föreställningar och workshops stärker 
barn och vuxnas psykosociala hälsa, så att de får kraft, mod och hopp för att bygga en positiv 
framtid. I Sverige arbetar vi med barn, ungdomar och vuxna som kommit hit på flykt och för att 
skapa förståelse och engagemang hos allmänheten om barns rättigheter och flyktingskapets 
ofrivillighet. 

Vi söker just nu en driven och självständig projektledare som har erfarenhet av att arbeta i större 
projekt gärna med erfarenhet av EU-projekt. 

Om uppdraget 

Clowner utan Gränser driver med stöd från Europeiska asyl- migrations- och integrationsfonden 
(AMIF) under perioden 2017-2020 projektet Cirkus för hopp och styrka, där vi arbetar för att stärka 
personer i asylprocessen i Sverige. Genom skrattfyllda föreställningar och självstärkande workshops 
arbetar vi för att stärka ensamkommande ungdomars psykosociala hälsa, förbättra relationen mellan 
asylsökande barn och vårdnadshavare. Vi utbildar även personer som arbetar med asylsökande barn, 
unga och vuxna i våra kreativa metoder. 

Vi söker en person som med struktur, effektivitet och engagemang kan planera och driva projektet 
Cirkus för hopp och styrkas tredje och sista år. Under detta sista år ska två turnéer till skolor och 
organisationer genomföras samt 8 utbildningar genomföras. Du kommer att arbeta nära vår tidigare 
projektledare som drivit projektet 2017-2019, hon kommer att arbeta 25% och vara huvudansvarig 
gentemot finansiären. 

Ditt huvuduppdrag är att planera och genomföra 2 turnéer på våren och 2 turnéer på hösten till 
projektets målgrupp, samt att planera och boka in 8 utbildningstillfällen. 

Detta innebär bl.a.: 

- Bokning av turnébesök på skolor och organisationer
- Planering och ansvar för reselogistik, bokning av resor, boende etc
- Uppstart och löpande stöd till artister
- Genomföra flera projektbesök
- Kontraktsskrivning och lönerapportering av artister och kursledare.
- Budgetuppföljning
- Löpande utvärdera aktiviteterna
- Arbeta nära vår kommunikatör för att bidra till att effekter och resultat av projektet

sprids till allmänheten.

Vi vill att du 

• Har dokumenterad erfarenhet av att driva, samordna och leda aktiviteter, event och projekt

• Har erfarenhet av planering, budgetering och uppföljning.

• Är självständig, lösningsfokuserad, tar egna initiativ och själv planerar, organiserar och
prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. 



• Har god kommunikativ förmåga

Det är meriterande om du har 

• Erfarenhet av arbete med kultur och gärna inom scenkonst.

• Erfarenhet av arbete inom den humanitära eller ideella sektorn.

• Erfarenhet av arbete i ett EU-finansierat projekt.

Om tjänsten 

Tjänst: Projektledare för Cirkus för hopp och styrka.  
Omfattning: 75 % med start jan/feb 2020 till den 20 nov 2020.  
Anställningsform: Vikariat, 10 mån.   
Placeringsort: Sickla, Stockholm. Resor nationellt ingår i tjänsten.  
Villkor: Clowner utan Gränser är anslutna till kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen samt 
Akademikerförbunden. Vi tillämpar målstyrd arbetstid. Arbete under kväller och helger kan 
förekomma. 

Ansökan: Ansök senast 5 december till louise.frisk@skratt.nu 
OBS! notera att intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdag.  

Frågor: kontakta projektledare Kristina Eriksson kristina.eriksson@skratt.nu 
eller generalsekreterare Louise Frisk louise.frisk@skratt.nu 

Läs mer om Clowner utan Gränser på www.clownerutangranser.se 




