Är du en fena på projektledning och politiskt påverkansarbete? Är du bra
på att engagera ideella krafter? Är du en intersektionell feminist som delar
Feministiskt initiativs värdegrund? Nu har du chans att omsätta dina kunskaper
i något du tror på och arbeta för oss i valrörelsen 2018!
Feministiskt initiativ Storstockholm söker en valledare på 50 % (motsvarande 15 timmar per vecka
eftersom vi tillämpar sex timmars arbetsdag) inför den stundande valrörelsen. Som valledare arbetar du
tillsammans med ytterligare en valledare, styrelsen för Fi Storstockholm samt alla våra ideella krafter för
att Feministiskt initiativ ska komma in i Stockholms läns landsting och dess tillhörande kommuner. Detta
innebär att du är med och tar fram en plan inför valet och ser till att den genomförs. Planen innefattar
huvudsakligen områdena valkampanj, evenemang och medlemsrekrytering. Du engagerar våra ideella
krafter i olika evenemang men är även själv behjälplig på plats när behov uppstår. Din huvudsakliga roll
är att agera som ”spindeln i nätet” mellan Fi Storstockholms styrelse, utskott och aktivister.
KRAV FÖR TJÄNSTEN

MERITERANDE

•

Du delar Feministiskt initiativs värdegrund.

•

•

Du har erfarenhet av ledarskap och/eller
projektledning, gärna inom den ideella

initiativ.
•

sektorn.
•

Du är organiserad och strukturerad.

•

Du är kommunikativ och diplomatisk.

•

Du har erfarenhet av att arrangera och

Tidigare engagemang inom Feministiskt
Tidigare erfarenhet av politiskt
påverkansarbete, särskilt valkampanjer.

•

Vana att arbeta efter eget budgetansvar.

genomföra evenemang.
•

Du är strategisk och initiativtagande.

Som valledare omfattar din tjänst 15 timmar i veckan med delvis flexibla arbetstider. Arbete på kvällar
och helger förekommer. Du är stationerad i Feministiskt initiativs lokala kansli på Kungsholmen. Du
arbetar tätt tillsammans med ytterligare en valledare med motsvarande tjänst och delar kontor med ett
antal anställda inom partiet. Självklart gäller kollektivavtal.
Tjänsten är en projektanställning som sträcker sig från 1 maj–30 september. Sista ansökningsdag är
15 mars. Rekrytering sker löpande och avslutas så fort rätt kandidat infinner sig.
Skicka ditt CV samt personligt brev till: valledare@fistorstockholm.se
Välkommen med din ansökan!

