Har du lyst til å jobbe med oss på Omattatt?
Du har et smittende engasjement og er en sprudlende person som ønsker å inspirere barn, unge og
voksne til å delta og utvikle fremtidens bærekraftige medlemsforening. Et sted hvor avfall blir til noe
nytt.
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Heggedal Nærmiljøsentral
Kreativ koordinator
Omattatt – kreativt ombruksverksted, Heggedal
13. september 2019
1 års engasjement – oppstart snarest mulig!

En verden i endring krever at vi mennesker tenker og bruker kunnskaper og ferdigheter på nye
måter. Vi må endre oss for å bidra til å nå de globale bærekraftsmålene. Vi må slutte å kjøpe-ogkaste og begynne å bruke de materialene som finnes på nytt. Dette er sirkulærøkonomi i praksis.
Vi er på jakt etter en kreativ og dyktig koordinator som kan bidra til å sette Omattatt – kreativt
ombruksverksted på kartet, og skape en møteplass med masse engasjement og aktivitet,
inspirerende ombruksprosjekter. Som koordinator er du det operative bindeleddet mellom
frivilligheten og medlemmene. Du planlegger, initierer kurs og workshop, drifter lokaler og
foreningen. Du markedsfører både på sosiale medier og er aktiv ute og forteller om stedet.
Du videreutvikler foreningens mål og strategier slik at Omattatt styrker og befester sin posisjon.
Hele teksten finner du på kreativkoordinatoromattatt
Omattatt er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Heggedal Nærmiljøsentral.

Stillingen krever
• Følge opp den daglige driften av foreningen Omattatt- kreativt ombruksverksted
• Utarbeide gode rutiner og logistikk iht. medlemsbasen, lokaler og materiell.
• Gode kommunikasjonsevner, med både barn og voksne
• videreutvikle kommunikasjonsplattformen (nettside, sosial medier mf.)
• Kommunisere med og følge opp frivillige og medlemmer
• Arbeide effektivt for å få flere medlemmer.
• Yter god medlemsservice og være et godt vertskap
• Prosjektlederansvar
• Initiere prosjekter og søke midler
• Kvelds- og helgearbeid må påberegnes
Kvalifikasjoner
• Du har en forkjærlighet for miljø, reparasjon og ombruk
• Du har erfaring innen formidling til barn og unge
• Du er kreativ og leken, og ser kun nye muligheter
• Du er en handyman/woman?
• Du har god faglig tyngde innen prosjektledelse og drift
• Du er vant til å komme i kontakt med folk og snakke i forsamlinger?
• Du har erfaring med søknadsskriving og å innhente midler og initiere prosjekter?
• Du er positiv, fremoverlent og har et oppriktig engasjement for
• Erfaring fra pedagogisk eller kreativ formidling.

•
•
•

Du har gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet vektlegges
Plettfri vandel (politiattest kreves)

Personlige egenskaper
• Du er imøtekommende, utadvendt og liker å formidle
• Du er fleksibel, nytenkende og kreativ
• Du er praktisk anlagt og kan bidra til å lage fysiske installasjoner/kreasjoner
• Du har stor gjennomføringsevne
• Du er løsningsorientert og ser muligheter
I tilfelle kan det tenkes at nettopp du er den vi ser etter.
Vi ønsker oss en allsidig person med stor arbeidslyst som kan bli del av Omattatt teamet.
Vi tilbyr en variert stilling på en innovativ og nyopprettet arena hvor du kan jobbe med det du
brenner for i et fremoverlent arbeidsmiljø hvor det er kort vei fra ord til handling.
Vi befinner oss på Friheim i Heggedal, Asker.
Lønn etter avtale.
Om Omattatt

Her lærer du å se ressursene i avfallet vårt, og omskape materialer til noe «nytt». Vårt bærekraftige
«makerspace» har et stort skattekammer med ombruksmateriell, verktøy og utstyr. Her kan du
kombinere kunst, teknologi og vitenskap på nye og innovative måter.
Omattatt arrangerer åpne dager, verksteder og kurs, slik at de som ønsker skal få lage noe nytt, lære
noe nytt, oppgradere eller reparere – alt på en mer bærekraftig og miljøvennlig måte.
Omattatt blir primært driftet av frivillige og vi har alltid plass for flere frivillige ildsjeler. Brenner du
inne med et eller flere ombruksprosjekter, eller har lyst å dele din kunnskap med flere? Da er det
bare å ta kontakt med oss.

