RAPOLITICS SØGER EN ENGAGERET OG
ERFAREN PROJEKTLEDER (barselsvikariat)
RAPOLITICS søger en erfaren projektleder til projektet Hip Hop Hub
Har du lyst til at arbejde med hip hop og kreative udtryk som redskaber til
erkendelse, holdningsdannelse og personlig og samfundsmæssig udvikling?
Og være med til at drive og udvikle RAPOLITICS i en tid, hvor der sker rigtig
meget for foreningen?
Som barselsvikar for vores projektleder på Hip Hop Hub skal du både være med
til at sikre gennemførslen af projektets aktiviteter og at drive RAPOLITICS’
sekretariat bestående af ca. 12 ansatte, frivillige og praktikanter i samarbejde
med resten af ledelsesgruppen.
Hip Hop Hub er et treårigt projekt med dansk kulturarv som overordnet tema. Som en del af
projektet har RAPOLITICS etableret et landsdækkende netværk, der deltager i tværregionale
samarbejder med fokus på kulturarv i form af kampagner, undervisning, events, koncerter og
showcases. Læs mere om RAPOLITICS og projektet her: www.rapolitics.org og her:
www.hiphophub.dk

ARBEJDSOPGAVER
Som projektleder i RAPOLITICS vil 70 % af din tid gå med at arbejde med Hip Hop Hub-projektet,
mens de resterende 30 % vil gå med andre opgaver i RAPOLITICS’ sekretariat.
Hip Hop Hub:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Udvikle og facilitere afviklingen af projektets aktiviteter
Sikre fremdrift og overholdelse af deadlines
Styre økonomi
Facilitere arbejdsprocessen for forskellige mindre teams i projektet
Stå for evaluering og erfaringsopsamling
Bidrage til formidling om og kommunikation af projektet
Udføre hands on opgaver i forbindelse med afvikling af events, netværksseminarer og lignende.

Andre opgaver i RAPOLITICS:
▪
▪
▪
▪
▪

Medvirke i den daglige ledelse af sekretariatet på Ragnhildgade
Sikre medarbejdertrivsel, motivation og begejstring
Bidrage til at udvikle RAPOLITICS (herunder nye projekter og fundraising)
Forberede og facilitere bestyrelsesmøder
Være med til at rekruttere nye medlemmer til RAPOLITICS og arbejde på at blive medlem af DUF

VI SØGER:
En projektleder med god erfaring inden for størstedelen af ovenstående opgaver og som har:
▪
▪
▪
▪
▪

Stor erfaring med at lede et sekretariat, større grupper af frivillige eller arbejdsgrupper
Grundigt kendskab til projektstyring og projektcyklus
Erfaring med udvikling og afvikling af events
Lyst til at drive og udvikle samarbejdsrelationer og -initiativer
Viden om fundraising og projektudvikling

Desuden lægger vi vægt på, at du har:
▪
▪
▪
▪

Et samarbejdsorienteret sind samt lyst og evner til at arbejde tæt sammen med både
projektledere, frivillige, praktikanter, rap coaches og udførende hip hop kunstnere
Mulighed for at arbejde på skæve tidspunkter
Kendskab og interesse for unge, læring, kunst og social forandring
Kendskab til DUF og medlemsadministration

VI TILBYDER:
▪
▪
▪
▪
▪

En sjov og udfordrende stilling i en forening, der har mange ambitioner og som er i en rivende
udvikling
En arbejdsplads i et levende kontorfællesskab placeret i et spirende miljø med bl.a.
Bolsjefabrikken, AskovFonden og Musikteatret som naboer
Et team, som brænder for at arbejde med unge i hele verden med hip hop og andre urbane
udtryk som redskab
En stilling på 30 timer om ugen fra d. 1. august 2017 til d. 1. juli 2018
27.000 kr. + pension på 8% i løn

KONTAKT OG ANSØGNING
▪
▪
▪
▪
▪

Send en motiveret ansøgning og CV til job@rapolitics.org
Deadline for ansøgning: d. 8. maj 2017 kl. 12.00
Vi holder ansættelsessamtaler i uge 20.
Arbejdssted er Ragnhildgade 1, 2100 KBH Ø
Vil du høre mere om stillingen, så kontakt Aya Lee på aya@rapolitics.org eller på tlf. 40686540
(vi beder om at telefonisk henvendelse begrænses til at foregå torsdage i tidsrummet 9-11)

