
 
 

 

 
Medarbetare En Frisk Generation, Järva – Husby 
Är du intresserad av folkhälsoarbete, vill sprida rörelseglädje och gillar äventyr? 
Kolla in den här tjänsten som hälsokoordinator hos oss på En Frisk Generation. 
 
Roll: Hälsokoordinator 
Plats: Husby, Stockholm 
Tid: c:a 16 timn/veckan 
Arbetstid: Varierad, mest kvällar och helger, vissa möten sker på dagtid 
Tillträde: Våren 2021 
 
I stadsdelen Rinkeby -Kista genomför En Frisk Generation - Familjegprogrammet för en jämlik hälsa. 
Vi söker en person som ska ansvara för att driva arbetet i enlighet med En Frisk Generations metod.  
En Frisk Generation har som mål att förebygga ohälsa, främja en mer jämlik hälsa och bidra till en social 
delaktighet för barnfamiljer. 
 
En Frisk Generation arbetar utifrån fyra teman; mat, motion, idrott och äventyr och erbjuder barnfamiljer med 
barn i låg- och mellanstadtiet att delta. Grupperna träffas två gånger i veckan under ett skolår. En träff sker en 
vardagkväll och i anslutning till vardagsaktiviteten äter deltagarna en måltid tillsammans. Under 
måltiden diskuteras olika teman exempelvis varför det är viktigt att äta frukost, hur kan familjen få in mer 
motion i vardagen.  Den andra träffen äger rum på helgen och helgaktiviteten avslutas med en fruktstund. En 
Frisk Generations aktiviteter ska främja fysisk och psykisk hälsa, stärka familjerelationerna, skapa social 
delaktighet och tryggare bostadsområden. En Frisk Generation planerar även för att genomföra öppna 
aktiviteter i området till hösten. Läs om verksamheten på www.enfriskgeneration.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vad behöver du för att jobba hos oss 
Intresse och kunskap av att jobba med med rörelse, hälsa och delaktighet genom erfarenhet eller  
motsvarande utbildning. 
Erfarenhet av att leda grupper och att ha arbetat med barn är extra bra. 
Det viktigaste för oss är att du är rätt person för jobbat och att vi kommer trivas ihop. 
 
Som person bör du  
Vara initiativrik och drivande med en god organisatorisk förmåga. 
Kunna se varje individs behov och möjligheter och ha lätt att skapa kontakt med människor med olika 
bakgrund.  
Vara positiv och engagerande, samt ha en god förmåga att kommunicera i både tal och skrift. 
 
Om du pratar fler språk än svenska är det en fördel. 
Vi eftersträvar jämställdhet, jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats, därför vill vi gärna ha sökanden med 
många olika bakgrunder.  
 
Frågor om tjänsten besvaras av programchef Liza Hallin  0730 - 78 44 35 
Ansökan skickas senast 2021-04-01 till liza@enfriskgeneration.se  

             Huvudsakliga ansvarsområden 
• Rekrytera familjer 
• Planera och följa upp programåret  
• Planera och genomföra aktiviteter 
• Delta på styrgruppsmöten 
• Introducera, vägleda och utbilda volontärer 
• Kontinuerlig kontakt med familjerna  
• Lokal samverkan med föreningar 


