Förändra Normer!
Kommunicera med andra unga inför valet av program till
gymnasiet – kommunikationsdesign.
Arbetsmarknaden är uppdelad i Blekinge – med bland annat fler kvinnor inom vård, omsorg, sociala
tjänster och utbildning och fler män inom bygg, tillverkning och transport. Något som även syns i val
till gymnasiet. Hur kan vi bryta de här mönstren?
Olofströms kommun erbjuder ungdomar feriearbete för att göra ett kommunikationsprojekt som
riktar sig till högstadieelever om att välja program till gymnasiet. Vad vet du nu om ditt
gymnasieval som hade varit bra att veta när du skulle välja till gymnasiet? Hur hade du velat få reda
på det du behövde veta? Hur kan vi jobba för att bredda tankesätt och se nya möjligheter för att
bryta rådande mönster?
Vi söker dig som är intresserad av att förändra normer – kommunicera - vill jobba i projekt
tillsammans med andra - tar eget ansvar - bjuder på dig själv – gillar att kommunicera.
Du kommer att jobba i ett team om 3-6 personer och tillsammans planera och genomföra ett
kommunikationsupplägg som riktar sig till elever som ska välja gymnasieprogram i Olofströms
kommun. I början av perioden kommer ni att få utbildning i jämställd kommunikation och
projektledning tillsammans med andra team som har samma uppdrag i andra kommuner i Blekinge.
Ni kommer själva planera hur ni ska lägga upp kommunikationsarbetet – med en handledare till
hjälp. Efter de tre veckorna ska ni ha en projektplan klar som är möjlig för teamet att genomföra
under hösten. Beroende på vad ni väljer att göra kan ni även ha producerat innehåll under
sommarveckorna. Planen ska innehålla en beskrivning av hur ni ska lägga upp kommunikationen.
(Det kan vara fysiska träffar, digitala medier, bloggar, filmer eller något annat ni kommer på). Om
ni behöver genomföra arbete under hösten kan ni byta max fyra sommardagar mot höstdagar. Om ni
behöver vara lediga från skolan, hjälper vi som arbetsgivare till att ordna tillstånd.
Jobbet är förlagt till Navigatorcentrum i Olofström.
Beskriv varför du är lämplig för det här feriejobbet. Urvalet kommer att vara intervju och vi strävar
efter att få team med jämn könsfördelning.

