
	

WWW.INKLUDERA.SE 

 
 

TRAINEE 
 

OM INKLUDERA 
Inkludera verkar för att alla som lever i Sverige ska vara deltagande i samhällslivet. Vi jobbar 
med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med 
entreprenörerna bakom dessa bygger vi finansiellt hållbara och skalbara organisationer. Vårt 
mål är att sociala innovationer ska bli nationella lösningar, och det sker i huvudsak genom 
samarbeten med offentlig sektor.  
 
Inkludera når ut till barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt 
dåligt, till ungdomar i segregerade områden och kvinnor som lever i hederskultur. Vi arbetar 
med barn som har funktionsvariation, med hemlösa vuxna och med personer som precis börjar 
kalla Sverige sitt hem. Våra verksamheter arbetar årligen med fler än 30 000 individer i hela 
landet.  
 
ARBETSSÄTT  
Inkludera arbetar långsiktigt. Vi har valt att arbeta djupgående med färre entreprenörer snarare 
än att fördela våra insatser över ett större antal verksamheter. I dagsläget arbetar vi med tio 
entreprenörer. Varje vecka tillbringar vi en till två dagar med respektive entreprenör och 
gemensamma workshops lägger grunden för utvecklingsarbetet.  
 
Inkludera består av ett team om sex personer som samtliga har en bakgrund inom näringslivet. 
Vi arbetar nära varandra för att utbyta erfarenheter och hjälpas åt med utmaningar.  
 
ÖVERGRIPANDE ROLLBESKRIVNING 
Vill du hjälpa oss att utveckla marknaden för sociala innovationer och hitta framtidens stjärnor 
inom socialt entreprenörskap? Rollen är mycket omväxlande med möjlighet att bidra till 
många delar av Inkluderas arbete. Du arbetar huvudsakligen med kommunikation och 
effektmätning. Du hittar och utvärderar framtidens sociala innovationer och stöttar Strategic 
Change Managers i det strategiska utvecklingsarbetet med våra entreprenörer. I tjänsten ingår 
även administration/kontorsansvar. 
 
KVALIFIKATIONER 
Vi söker en person med ett intresse för att arbeta med socialt entreprenörskap och som kan 
driva processer inom egna ansvarsområden. Vi vågar lova att du kommer att se att dina 
insatser ger utväxling både för de entreprenörer som Inkludera arbetar med och för det 
svenska samhället. Vi tror att du studerar ekonomi, är driven, analytisk, kommunikativ och 
nyfiken på samhällsfrågor. Du har lätt för att strukturera information samt formulera dig i tal 
och skrift samt vana av att arbeta i PowerPoint och Excel. Som person ser vi gärna att du är 
nyfiken, ödmjuk och förtroendeingivande.  
 

TILLTRÄDE OCH ANSÖKAN 
Traineerollen är en heltidstjänst under ett års tid. Tjänsten är förlagd till Stockholm. Tillträde 
sker kring årsskiftet 2019/2020. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och 
CV till jobb@inkludera.se. Intervjuer sker löpande.  


