OM MOVING MAMAS
MM er en sosial entreprenør som skaper muligheter for og med innvandrerkvinner.
Konkret jobber vi med å bygge broen inn i arbeid og egen inntekt for innvandrerkvinner
som står utenfor arbeidslivet. Vi tilbyr et tilpasset arbeidslivsprogram, MM Academy, og vi
skaper jobber for kvinnene rundt ulike kommersielle tjenester som vi tilbyr til ulike kunder.
Per i dag har vi virksomhet i Ski (Nordre Follo kommune) og i Oslo (ulike bydeler), og er i
dialog vedr. skalering til andre steder i Norge. Våre Mamas er vår største ressurs og vi vil
gjerne få til mer!
Les mer om oss på www.movingmamas.no, www.instagram.com/movingmamas eller
www.facebook/com/movingmamasoslo
Vår leder for Avdeling Ski har tatt over som Daglig leder for Moving Mamas AS per
01.01.2020. Vi søker nå en ny avdelingsleder som ønsker å være med på vår videre
reise.
OM STILLINGEN
Avdelingsleder Ski har resultatansvar, personalansvar og faglig ansvar for MMs
virksomhet i Ski.
Vi er lokalisert hos PrincessGruppen på Drømtorp industriområde med vår systue og vårt
opplæringstilbud MM Academy.
Stillingen rapporterer til Daglig leder og vil være en del av en ledergruppe sammen med
andre avdelingsledere. Vi er fleksible vedr. om det er 100% eller 80% stilling.
KOMPETANSE OG PERSONLIG PROFIL
Vi ser etter deg som er en trygg og sømfaglig dyktig leder som når frem til de gode
løsningene gjennom en ydmyk innstilling, invitasjon til samarbeid og motivasjon av andre.
Det er en forutsetning at du har faglig kapasitet til å fortsette videreutvikling av systua og
de tjenester og produkter vi tilbyr derfra.
Du har relevant utdanning innenfor søm, eventuelt innen møbeltapetsering med god og
stødig sømkunnskap. I tillegg må du like å jobbe med profesjonelle kunder
(interiørarkitekter og prosjektkunder) og få inn oppdrag derfra, samt kunne bidra i kreative
prosesser rundt hvordan vi skal utvikle vårt tilbud videre. Du kjenner interiørmarkedet og
holder deg oppdatert på hva som beveger seg der.
Du er glad i mennesker, nysgjerrig på andres kulturer, er en god veileder, tålmodig, og har
gjerne pedagogikk i utdannelsen.
Som ansvarlig for virksomheten i Ski vil du jobbe med våre samarbeidspartnere både i
offentlig sektor (kommunen, Nav, Voksenopplæringen), og i privat sektor (Princess
Gruppen og andre kunder). Kjenner du øvrig næringsliv i Nordre Follo kommune er det en
fordel. Du vil ha resultatansvar, og må ha kommersiell forståelse.
Du må altså være allsidig, fleksibel, proaktiv og selvgående og målrettet. Kunne jobbe
selvstendig samt få til gode samarbeid med andre. Rollen krever at man er operativ og kan
hive seg rundt og ta tak i det som trengs og kunne ta ting på sparket.

Samtidig må man evne å jobbe langsiktig slik at vi bidrar til at flest mulig kvinner oppnår
sine mål om egen inntekt gjennom arbeid. Kjenner du at du har lyst til å bli kjent med oss
så nøl ikke med å ta kontakt, eller sende en søknad. Vi er veldig spent på hvem du er, og
om vi deler viktige verdier.
VI TILBYR

• En fast 80% eller 100 % stilling i et unikt arbeidsmiljø
• Muligheten til å være med å forme et selskap i vekst som jobber med samfunnsverdi og
•
•

bærekraftig utvikling
Kontakt med mange ulike miljøer og ressurspersoner
Lønn og betingelser etter avtale

Søknad og CV sendes på e-post til maria@movingmamas.no. Har du spørsmål? Ta
kontakt med Daglig leder Maria d’Erasmo per e-post eller telefon 41473747. Søknadsfrist
er 01.12.2020, men vi intervjuer fortløpende så vent ikke med å melde din interesse.

