Vi söker en driven och kunnig projektledare för
“Menscertifiering av arbetsplatser”
Projektledare till projektet “Menscertifiering av arbetsplatser”
Vill du bli del av en organisation som jobbar för att mens får ta större plats i
samhället? Vill du jobba med attityder kring mens på arbetsplatser? Tycker du att
det är kul att ta fram metodmaterial, processleda och utbilda? Då borde du söka
det här jobbet!
Vad är projektet?
MENSEN har fått medel från Jämställdhetsmyndigheten för att genomföra
projektet “Menscertifiering av arbetsplatser”, som har som mål att hitta metoder
för att bryta menstabun i arbetsvärlden. Vi vill ta fram metoder och strategier för
att kunna ge arbetsplatser verktygen att skapa mensvänligt arbetsklimat. En så
kallad menscertifiering.
Med vår menscertifiering vill vi tillsammans med arbetsplatser identifiera fysiska
och psykiska upplevelser av när, hur och varför obekväma och kränkande
mensrelaterade situationer uppstår.
Projektet pågår under 12 månader från 1 december 2018.
Vad innebär tjänsten?
Som projektledare har du huvudansvar för projektet, vilket innebär att du
arrangerar och dokumenterar alla aktiviteter inom projektet. Du arbetar
självständigt i samarbete med MENSEN:s organisationssekreterare, styrelse samt
arbetsplatsen som utgör pilotarbetsplatsen.
Uppdraget är att under projekttiden leda researcharbetet, ta fram material för en
menscertifiering, utbilda och pröva materialet på den utvalda arbetsplatsen,
samt utvärdera projektet och dess effekter.

Du kommer att få jobba med
-

att se över hur normer, attityder och fördomar påverkar menstruerande i
arbetslivet.
att driva diskussioner, ta fram material och att utbilda om arbetsmiljö
utifrån ett mens-perspektiv
att hitta lösningar och förbättringsåtgärder för den problematik kopplad till
menstruation som anställda kan uppleva.

Vilka är vi?
MENSEN är en religiöst och partipolitiskt obunden förening med syfte att verka
för att mensrelaterade frågor ska komma högre upp på den samhälleliga
dagordningen; för att minska okunskapen kring menstruation och
menstruationsrelaterade problem, samt för att minska menstruella tabun och
begränsande, negativa attityder kring mens. Detta gör vi genom i huvudsak
informationsspridande, utbildande, och opinionsbildande aktiviteter.
Läs mer om oss på vår hemsida.
Vi söker dig som…
● har erfarenhet av att leda, driva och utvärdera projekt
● har erfarenhet av att arbeta med utbildning (t ex hålla i workshops), gärna
inom så kallade “känsliga ämnen”
● ha erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial och utbildningsplaner
● har erfarenhet av gediget researcharbete
● har god kompetens att kommunicera i tal och skrift
● är driven, social, får saker gjorda och är noggrann i ditt sätt att arbeta
● tänker ur ett intersektionellt perspektiv
● delar MENSENs värderingar och har ett gediget intresse för menstruation
Du får också gärna...
● vara påläst om menstruation
● ha en akademisk utbildning
● ha erfarenhet av arbetsmiljöarbete (ex som skyddsombud eller liknande)
● ha erfarenhet av att arbeta med sociala medier
● har erfarenhet av värdegrundsdrivet arbete
Praktisk information
● Tjänsten är en projektanställning på deltid (80 %)
● Anställningen löper mellan 1 december 2018 och 31 november 2019.

● Placeringsort: Göteborg
● Tillträde 1 december
Ansökan
Skicka din CV (max 2 A4) samt ett personligt brev (max 1 A4) till info@mensen.se.
Ange “Ansökan: Projektledare” i ämnesraden. Sista ansökningsdagen är den 10
oktober.
I ditt personliga brev ber vi dig att gå in på dessa två punkter:
1) Beskriv dina erfarenheter med att planera/ hålla i utbildningar/workshops.
2) Vem är du som ledare? Hur ser du på ditt eget ledarskap?
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten, kontakta info@mensen.se.
Vi ser fram emot din ansökan!

