
ABF-Åland söker projektledare, grafisk formgivare samt dans- och musikledare för Leaderprojektet 
Windjammerns barn - Syltorkestern 

ABF-Åland planerar ett treårigt hot jazz-projekt med syfte att bland annat inspirera barn, ungdomar och vuxna att 
mötas och uttrycka sig genom musik och dans, ge de som inte har någon tidigare erfarenhet möjlighet att vara i 
livemusiken och prova på att spela. Genom projektet vill vi tillgängliggöra hot jazz för barn och unga, genom jam 
ska projektet uppmuntra till att spela efter gehör och genom de interaktiva föreställningarna och genom dansen 
ge möjlighet att interagera musikaliskt med andra.  

Projektledare 
med uppdrag att mot timersättning leda projektet och sköta bland annat ansökningar, anmälningar, bokningar, 
redovisning, sammanställa utvärdering, redovisning samt koordinering av musiker och dansare samt ansvara för 
det pedagogiska upplägget. 
Tjänsten är en treårig projektanställning på deltid (ca 195 tim/år) med start enligt överenskommelse. 
Du som söker ska ha såväl praktisk erfarenhet av både swingdans och hot jazz som kunskap om och intresse för 
swingdansens och hot jazzens historia, du ska vara engagerad i både swingdans- och hot jazz-communityt samt 
ha erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn- och ungdomar.  
Du skall ha lätt för att samarbeta med interna och externa partners och ha hög kvalitetsmedvetenhet. Du bör vara 
strukturerad i ditt arbete, ha sinne för logistik och god organisationsförmåga. Tidigare erfarenhet av projektledning 
och ekonomisk redovisning är meriterande. Du bör kunna arbeta självständigt, vara flexibel och ha god 
initiativförmåga då du till stor del driver projektet på egen hand. B-körkort och tillgång till bil är en förutsättning. 

Marknadsförare, grafisk formgivare 
med uppdrag att mot timersättning (ca 85 tim under tre år) sköta den grafiska formgivningen;  logotyp, 
bildhantering, produktion av annonser och övrigt tryckt material, kontakt med tryckeri samt marknadsföring via tex 
hemsida, sociala medier mm. Du som söker ska ha kunskap i och intresse för 1920- och 30-talets estetik och 
grafiska manér, du ska ha utbildning inom grafisk formgivning och arbetslivserfarenhet inom marknadsföring- och 
kommunikation. 

Musik- och dansledare 
med uppdrag att att mot timersättning arbeta fram och verkställa pedagogiskt upplägg för interaktiva hot jazz-
föreställningar i skolor och på daghem, i jam och konserter spela instrument i hot jazz-ensemble samt på ett 
inspirerande och entusiasmerande sätt lära barn och unga swingdanser så som Lindy Hop, Charleston och 
Autentisk jazz. Du som söker ska ha dokumenterad erfarenhet av att spela hot jazz (1920-tals jazz/New Orleans-
jazz) och vara väl förtrogen med genrén. Du ska därtill ha gedigen erfarenhet av swingdans, både avseende 
praktiskt utövande och förmågan att förmedla dansglädje och lära ut swingdans till barn och unga. Du som söker 
ska ha stort intresse, kännedom och förståelse för både hot jazzens och swingdansens historia och nutid. B-
körkort och tillgång till bil är en förutsättning. 

Anställningarna sker under förutsättning att bidrag beviljas.  
I ansökan bör finnas arbetsprover (grafisk formgivare, dans- och musikledare) samt CV och personligt brev. 
Ansökan bör vara ABF-Åland tillhanda snarast, dock senast den 17 december 2018. 
Frågor riktas till  
Mia Hanström, verksamhetsledare, tfn +358400 784 871 
Ansökan skickas till info@abfaland.ax 

På hemsidan 10/12 2018 
Till AMS 10/12 2018 
På Facebook ABFs sida och ABFs grupp 12/12 2018  



Mia



Mia











Från: TET Info Åland info@ams-aland.fi
Ämne: SV: Inskickat formulär från: Anmälan om ledig plats

Datum: 15 februari 2019 15.18
Till: info@abfaland.ax

Hej,

Tack för att ni använder vår e-tjänst!
Annonsen kommer att publiceras kl 17 idag på www.ams.ax

Mvh
Jessica Andersson
Informatör
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: info@ams-aland.fi <info@ams-aland.fi> 
Skickat: fredag 15 februari 2019 12:10
Till: TET Info Åland <info@ams-aland.fi>
Ämne: Inskickat formulär från: Anmälan om ledig plats

Submitted on fredag, 15 februari, 2019 - 12:09 Submitted by anonymous user: [82.199.171.162] Inskickade värden är:

   --Information om ledig tjänst--
     Yrkesbenämning/Rubrik: Musik- och dansledare
     Antal platser: 2
     Beskrivning av arbetsuppgifter och kvalifikationer:
     Med uppdrag att att mot timersättning arbeta fram och
     verkställa pedagogiskt upplägg för interaktiva hot
     jazz-föreställningar i skolor och på daghem, i jam och
     konserter spela instrument i hot jazz-ensemble samt på ett
     inspirerande och entusiasmerande sätt lära barn och unga
     swingdanser så som Lindy Hop, Charleston och Autentisk jazz. Du
     som söker ska ha dokumenterad erfarenhet av att spela hot jazz
     (1920-tals jazz/New Orleans-jazz) och vara väl förtrogen med
     genrén. Du ska därtill ha gedigen erfarenhet av swingdans,
     både avseende praktiskt utövande och förmågan att förmedla
     dansglädje och lära ut swingdans till barn och unga. Du som
     söker ska ha stort intresse, kännedom och förståelse för
     både hot jazzens och swingdansens historia och nutid. B-körkort
     och tillgång till bil är en förutsättning.

     I ansökan bör finnas arbetsprover (grafisk formgivare, dans-
     och musikledare) samt CV och personligt brev.

   --Anställningsvillkor--
     Arbetet börjar: Enligt överenskommelse
     Arbetets varaktighet: Treårigt projekt
     Arbetstid: Timanställning
     Lön:

   --Ansökan--
     Inlämnas senast: 28 februari 2019
     Skickas till:
     info@abfaland.ax

   --Kontaktperson--
     Namn: Mia Hanström, verksamhetsledare ABF-Åland
     Telefon: +358400 784 871
     E-post: info@abfaland.ax



     E-post: info@abfaland.ax

   --Information till AMS--
   Övriga upplysningar till AMS:

   --Information om arbetsgivaren--
     Företagsnamn: Arbetarnas bildningsförbund på Åland r.f.
     FO-nummer: 0423694-2
     Postadress: Ålandsvägen 40
     Postnummer och ort: 22100 Mariehamn
     Besöksadress (om annan än postadress):
     Telefon: +358400 784 871
     E-post: info@abfaland.ax
     Hemsida: www.abfaland.ax
     Kort beskrivning av företaget:
     ABF-Åland startades i början av 80-talet och har idag 33
     medlemsföreningar.
     ABF-Åland arrangerar föreläsningar och kurser i samarbete med
     medlemsföreningar
     och tillsammans med andra föreningar, organisationer och
     myndigheter.

     ABF-Åland vill:
     - främja en demokratisk utveckling genom att för alla
     ålänningar skapa studie- och debattmöjligheter om det
     åländska samhället och den åländska självstyrelsens
     frågeställningar.
     - skapa möjligheter för alla att bilda sig inom olika frågor
     och på olika områden.
     - utbilda de anslutna organisationernas medlemmar och andra för
     uppgifter i föreningslivet och samhället.
     - anordna kulturevenemang enligt önskemål från medlems-
     organisationerna.

Resultatet av detta inlägg kan ses på:
https://www.ams.ax/node/1008/submission/6458



Från: TET Info Åland info@ams-aland.fi
Ämne: VB: Inskickat formulär från: Anmälan om ledig plats

Datum: 15 februari 2019 15.14
Till: ABF-Åland info@abfaland.ax

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: info@ams-aland.fi <info@ams-aland.fi> 
Skickat: söndag 9 december 2018 11:26
Till: TET Info Åland <info@ams-aland.fi>
Ämne: Inskickat formulär från: Anmälan om ledig plats

Submitted on söndag, 9 december, 2018 - 11:26 Submitted by anonymous user: [194.71.145.70] Inskickade värden är:

   --Information om ledig tjänst--
     Yrkesbenämning/Rubrik: Marknadsförare av kulturprojekt
     Antal platser: 1
     Beskrivning av arbetsuppgifter och kvalifikationer:
     Marknadsförare
med uppdrag att mot timersättning (ca 85 tim
     för tre år) sköta den grafiska formgivning (logotyp o
     bildhantering, mm), hemsidan, sociala medier,
     annonsering, produktion av trycktmaterial, annonsering.

     För projektet:
     Windjammerns barn - Syltorkestern

ABF-Åland, planerar ett
     swingmusikprojekt för tre år med syfte att bland annat

     ·       inspirera barn, ungdomar och vuxna att mötas och
     uttrycka sig genom musik och dans

·       ge de som inte har någon tidigare erfarenhet
     möjlighet att vara i livemusiken och prova på att spela,

     ·       genom projektet tillgängliggöra hot jazz för
     barn och ungdomar

·       genom jammen uppmuntra till att spela efter
     gehör och genom de interaktiva föreställningarna genom dansen
     ge möjlighet att interagera musikaliskt med andra, 

   --Anställningsvillkor--
     Arbetet börjar: Början av 2019 under förutsättning att bidrag
     beviljas
     Arbetets varaktighet: 3 år
     Arbetstid: ca 85 tim för tre år
     Lön: enligt överenskommelse

   --Ansökan--
   Inlämnas senast: 31 december 2018
   Skickas till: info@abfaland.ax

   --Kontaktperson--
   Namn: Mia Hanström
   Telefon: 0400 784871
   E-post: info@abfaland.ax

   --Information till AMS--
     Övriga upplysningar till AMS: Om projektet
     http://www.abfaland.ax/sylt-annons.html

   --Information om arbetsgivaren--



   --Information om arbetsgivaren--
     Företagsnamn: ABD_Åland
     FO-nummer:
     Postadress: Ålandsvägen 40
     Postnummer och ort: 22100 Mariehamn
     Besöksadress (om annan än postadress):
     Telefon: 0400 784871
     E-post: info@abfaland.ax
     Hemsida: www.abfaland.ax
     Kort beskrivning av företaget: studieförbund

Resultatet av detta inlägg kan ses på:
https://www.ams.ax/node/1008/submission/5561



Från: TET Info Åland info@ams-aland.fi
Ämne: VB: Inskickat formulär från: Anmälan om ledig plats

Datum: 15 februari 2019 15.14
Till: ABF-Åland info@abfaland.ax

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: info@ams-aland.fi <info@ams-aland.fi> 
Skickat: söndag 9 december 2018 11:22
Till: TET Info Åland <info@ams-aland.fi>
Ämne: Inskickat formulär från: Anmälan om ledig plats

Submitted on söndag, 9 december, 2018 - 11:21 Submitted by anonymous user: [194.71.145.70] Inskickade värden är:

   --Information om ledig tjänst--
     Yrkesbenämning/Rubrik: Projektledare musikprojekt
     Antal platser: 1
     Beskrivning av arbetsuppgifter och kvalifikationer:
     bokningar, redovisning, sammanställa utvärderingen,
     redovisning samt koordinering av musiker och dansare samt
     ansvara för det pedagogiska upplägget.
Tjänsten är en
     treårig projektanställning på deltid (ca 195 tim/år) start
     enligt överenskommelse.

Våra krav är att du är engagerad
     och har en hotjazz dans- och musikbakgrund har erfarenhet av
     pedagogiskt arbete med barn- och ungdomsarbete.
Du skall ha
     lätt för att samarbeta med interna och externa partners och ha
     hög kvalitetsmedvetenhet. Du bör vara strukturerad i ditt
     arbete, ha sinne för logistik och god organisationsförmåga.
     Tidigare erfarenhet av projektledning och ekonomisk redovisning
     är meriterande. Du bör kunna arbeta självständigt, vara
     flexibel och ha god initiativförmåga då du till stor del
     driver projektet på egen hand. B-körkort och tillgång till
     bil är en förutsättning. 

   --Anställningsvillkor--
     Arbetet börjar: början av 2019 under förutsättning att bidrag
     beviljas
     Arbetets varaktighet: 3 år
     Arbetstid: ca 195 tim
     Lön:

   --Ansökan--
   Inlämnas senast: 31 december
   Skickas till: info@abfaland.ax

   --Kontaktperson--
   Namn: Mia Hanström
   Telefon: 0400784871
   E-post: info@abfaland.ax

   --Information till AMS--
     Övriga upplysningar till AMS: Information om projektet och
     övriga uppdrag. http://www.abfaland.ax/sylt-annons.html

   --Information om arbetsgivaren--
     Företagsnamn: ABF-Åland
     FO-nummer:
     Postadress: Ålandsvägen 40
     Postnummer och ort: 22100 Mariehamn
     Besöksadress (om annan än postadress):
     Telefon: 0400 784871



     Telefon: 0400 784871
     E-post: info@abfaland.ax
     Hemsida: www.abfaland.ax
     Kort beskrivning av företaget: Studieförbund

Resultatet av detta inlägg kan ses på:
https://www.ams.ax/node/1008/submission/5559


