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Engagerad Barn- och ungdomskoordinator 

 
Vill du arbeta med något som gör en direkt, positiv skillnad för andra 

människor? Tycker du att det är en självklarhet att få vara självständig och 

styra sitt eget liv? Välkommen att söka tjänsten som barn- och 

ungdomskoordinator på RG Aktiv Rehabilitering! 
 

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell medlemsförening som arbetar som en bro mellan 

vården och vardagen för personer med ryggmärgsskada och de med liknande, fysiska 

funktionsnedsättningar. Med metoden Aktiv Rehabilitering (AR) erbjuder vi effektiv 

rehabilitering för personer som vill leva ett självständigt, aktivt liv fullt av möjligheter. För mer 

information om RG se vår hemsida www.rgaktivrehab.se  

 

RG jobbar för att barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar ska få alla 

möjligheter till ett inspirerande, aktivt och självständigt liv – nu och i framtiden. Det gör vi 

bland annat genom att arrangera läger för dessa barn och ungdomar samt för deras 

anhöriga (främst föräldrar/syskon). 

 

Övergripande ansvarsområden 

• Ansvara för bidragsansökningar till fonder & stiftelser samt återrapportering. 

• Planering och genomförande av läger & aktiviteter. 

• Nära samarbete med RG:s kursverksamhet för vuxna samt utveckla samarbete med 
övriga verksamheter såsom t.ex. rehab-träningen på Bosön och friluftsliv. 

• Utveckla förebildsnätverket för barn och ungdomar med syftet att identifiera lämpliga 
förebilder och se till att de har relevant kunskap. 

• Arbeta aktivt med rekrytering av ledare, deltagare och föreningsmedlemmar. 

• Information och kontakt med habiliteringar och andra organisationer, t.ex. RG:s 
samarbetspartners.  

 

Vem är du? 

Vi söker dig som är engagerad, positiv och ansvarsfull. Du är strukturerad och kommunicerar 

väl i både tal och skrift. Du har god samarbetsförmåga och lätt att knyta kontakt med såväl 

barn, kollegor och föräldrar. Då vi arbetar med ideell verksamhet innebär det en del kvälls- 

och helgarbete. Meriterande är tidigare erfarenhet/utbildning inom barn- och ungdom 

och/eller olika fysiska funktionsnedsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för 

tjänsten.  

 

Vad får du? 

Vi är totalt 15 kollegor varav 6 sitter på föreningens kansli på Vanadisvägen, däribland vår 

barn- och ungdomskoordinator. Tjänsten har flexibla arbetstider med möjlighet att jobba 

delvis hemifrån. I övrigt erbjuder RG: 

• Möjlighet till 1h träning på arbetstid. 

• Friskvårdsbidrag 

• Regelbundna utvecklingssamtal med närmaste chef. 

• Kontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta mål. 
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Anställningsvillkor och ansökan  

Tjänsten är en provanställning (6 mån) på 75 % med start omgående. Lämna löneanspråk i 

samband med din ansökan. Sista ansökningsdag är 2019-09-06. 

Ansökan skickas till: kansliet@rgaktivrehab.se  

Vid frågor v.g. kontakta Veronika Lyckow, verksamhetschef: 

veronika.lyckow@rgaktivrehab.se  

 

Inom RG:s verksamhet måste all personal samt ledare uppvisa utdrag ur 

belastningsregistret, blankett (442.14). Om du erhåller tjänsten måste du lämna ett godkänt 

utdrag ur belastningsregistret.  
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