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Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma
morgondagens Stockholm

Spånga-Tensta stadsdelsområde är beläget i den nordvästra delen av Stockholm. De goda
kommunikationerna gör det enkelt att ta sig till oss. Inom området finns Järvafältet, ett grönområde med
unika kultur- och naturvärden. 

Vår vision är att göra skillnad för människan i vardagen. 

Vi bygger framtidens fritidsgård för ungdomar och unga vuxna i Järva. Satsningen är ett led i ett
utvecklingsarbete avseende digitalisering i Stockholm Stad. Etableringen av ”Tech-gården” är ett
pilotprojekt som avser att starta upp en ny verksamhet. Konceptet med ”Tech-gård” kommer sedan att
spridas till andra stadsdelar i Stockholm Stad.

Beskrivning

Under våren 2015 föreslog Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen att ungdomar från ett ytterstadsområde
skulle erbjudas sommarjobb i Stockholm Stads stadshus. Utifrån denna idé bildade stadsledningskontoret
en ungdomskommission. Ungdomskomissionen kom fram till att vissa ICT-företag hade en önskan att
bidra till ett bättre Järva. Ungdomskommissionen kom samtidigt fram till att ungdomarna i området runt
Järvafältet önskade sig en högteknologisk fritidsgård, en så kallad Tech-gård. Mot bakgrund av detta gav
nämnden stadsdelen i uppdrag att etablera en tech-gård.
Tech-gården ska främja att ungdomar inspireras till att utbilda sig inom ICT och erhålla mentorstöd från
universitet och ICT-företag. Det ska även stötta arbetet med jämställdhet i staden. Tech-gården är ett
prioriterat uppdrag i stadsdelen som erhållit medel från Vinnova för att stödja etableringen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning söker nu en projektledare som vill etablera och bygga upp Tech-
gården i Tensta. Som projektledare kommer du vara placerad vid avdelningen Stadsdelsutveckling och
ditt arbete leds av en styrgrupp med stadsdelsdirektören Christina Heglert som ordförande. 

Arbetsuppgifter

Ditt uppdrag som projektledare är att genomföra målgruppsanalys och i dialog med identifierade
målgrupper forma verksamheten och skapa en mötesplats som innefattar allt från att ”chilla till att
forska” det första året. Du kommer att:

• i dialog med medborgarna forma verksamhetsinnehåll
• genomföra upphandlingar avseende utrustning och inredning
• inventera med vilka ICT-företag samverkan ska ske och utforma avtalen för detta
• arbeta för att fånga upp det lokala näringslivet i stadsdelen
• upparbeta samverkan mellan forskning och akademin vid KTH och Stockholms Universitet
• bevaka och delta i relevanta konferenser och seminarier
• i samverkan med Stockholm Stads olika verksamheter identifiera behov och aktiviteter för att främja
ökad sysselsättning hos arbetssökande samt främja mentorskap mellan förebilder och ungdomar

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

• har relevant högskoleexamen
• har erfarenhet inom ICT
• är drivande och entusiastisk
• har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, innovationer eller utvecklingsfrågor



• uppmuntrar ömsesidigt lärande, såväl internt som i externa nätverk
• har erfarenhet av att samverka med näringslivet

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, arbetsledning eller haft en ansvarsfull roll
inom ett större projekt.

 Du arbetar självständigt och tar egna initiativ,  sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är
relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du leder, motiverar och
förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har förmågan att
skapa engagemang och delaktighet. Du arbetar strukturerat och kan planera, organisera och prioritera ditt
arbete på ett effektivt sätt. 

Övrig

Stockholms stad arbetar med kompetenbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss
därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 
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