
 

 

Rekryterare med urvalsfokus till Teach for Sweden 
	
Vill Du arbeta med rekrytering och urval? Vi bidrar till att fler barn och unga kan välja sin egen framtid. Vi befinner 
oss i en spännande och expansiv fas och behöver rekrytera en rekryterare med urval som speciellt intresse som 
tillsammans med kollegorna i rekryterings - & urvalsteamet säkerställer att Teach for Sweden attraherar akademiker 
som vill bli morgondagens ledare och som vill göra skillnad för barn. Brinner du för rekrytering och urval?  Är du 
dessutom en person som drivs av att utvecklas och prestera mot mål? Då kan du vara den vi söker!  
 
	
Vilka är vi? 
Teach for Sweden är en stiftelse som arbetar för en likvärdig skola genom ledarskap. Teach for Sweden är en del av det 
internationella nätverket Teach For All som finns i 40-tal länder. Vi utvecklar ledare som arbetar för att alla barn i skolan ska nå 
sin fulla potential. Vill du arbeta med Sveriges viktigaste rättvisefråga? Vi söker dig som vill arbeta med samverkan och ledarskap 
och tillsammans med oss nå 30 000 unga. 
 
 
Rekryterare med urvalsfokus 
Vad gör en rekryterare med urvalsfokus på Teach for Sweden? I rollen kommer du att vara del av vår rekryteringsprocess och 
driva och utveckla vår urvalsprocess i samråd med ledningen. Rollen är placerad i rekryterings- och urvalsteamet där du 
tillsammans med dina kollegor arbetar för att hitta rätt ledare till det två år långa ledarskapsprogrammet. I uppdraget ingår även 
analys av data i syfte att utveckla de urvalsprocesser som gör att Teach for Sweden kan expandera med rätt kvalité kommande 
år.   
 
Teamet som du kommer jobba tillsammans med har i uppdrag rekrytera och välja ut akademiker till vårt ledarskapsprogram. 
Arbetet omfattar rekryteringsaktiviteter, urvalsprocesser och utveckling av samarbetet med lärosäten som Teach for Sweden 
samverkar med. 
 
Du vill arbeta i en snabbt växande organisation med ambitiösa mål. Du är skicklig på att samarbete och trivs i utmanande 
situationer där du letar efter framkomliga vägar. Du är noggrann, prestigelös och tydlig. Många och olika typer av arbetsuppgifter 
är stimulerande för dig och du är således strukturerad och besitter förmågan att prioritera.  
 
 
 
Passar du ihop med oss? 
Vi söker dig med kompetens om eller erfarenhet av: 
 

• Rekrytering 
• Urval 

 
Du har en akademisk utbildning med inriktning mot personalvetare, APO, Human Resources eller motsvarande.  
 
Jag som din framtida ledare heter Erik Dahlman och jag är en närvarande visionär som drivs av att stötta och utveckla mina 
medarbetare så vi gemensamt får saker och ting att hända och levererar på uppsatta mål. Jag gillar att jobba i en dynamisk och 
drivande miljö där personers välmående tas omhand samtidigt som vi tillsammans skapar en optimistisk och kraftfull miljö där 
det är kul att jobba. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande 
med olika bakgrund.  
 
Vi erbjuder: 

• Stort ansvar att driva vår urvalsprocess och utveckla den i samverkan med ledning och nätverket inom Teach for All 
• Resor i Sverige och i det Globala nätverket 
• Internationellt utbyte med andra Teach for all-organisationer 
• 5 veckors semester 
• Friskvårdsbidrag & träning med teamet 

 
 
Villkor och ansökningsprocess 
Befattningen avser en tillsvidareanställning med 100% tjänstgöringsgrad med tillträde snarast möjligt. Teach for Sweden 
tillämpar 6 mån provanställning. Välkommen att söka tjänsten genom att skicka ansökan till erik.dahlman@teachforsweden.se. 
Vi arbetar löpande med denna rekrytering och vill därför ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2018-05-28. 
 
För frågor om tjänsten kontakta Erik Dahlman 073 39 11 428. Vi ser fram emot din ansökan! 


