
Befattningsbeskrivning
Valsamordnare, Feministiskt initiativ Region Stockholm

Om tjänsten:
- Arvoderad deltidstjänst mellan 15 augusti - 15 september.
- Total antal arbetstimmar samt deras spridning beslutas om tillsammans med styrelsen.
- Arbetstider är oregelbundna då dagtid, kvälls- och helgarbete förekommer.
- Arbetet utförs både hemifrån och på plats vid kampanjaktiviteter.

Allmänt:

- Feministiskt initiativ Region Stockholm (FiRS) är en avdelning inom partiet Feministiskt
initiativ. Vi är intersektionella feminister som arbetar för en jämställd och jämlik
Stockholmsregion fri från alla former av diskriminering.

- FiRS organiseras i olika arbetsgrupper; medlemsgruppen, opinionsgruppen, valgruppen och
kandidater. Ytterst ansvarig är FiRS styrelse som agerar på förtroende av medlemmarna.

Roll och relationer:

- FiRS valsamordnare kommer arbeta i nära samarbete med styrelse, arbetsgrupper, kandidater
och aktivister för att samordna arbetet under valkampanjens slutskede. Arbetet innebär även
kontakt och samarbete med Fi Stockholms kampanjsamordnare.

- Arbetet kommer att bl.a. innebära planering och samordning av kampanjevenemang,
valsedelsutdelning, affischering och andra initiativ fram till valdagen.

- Samordnaren kommer att leda och koordinera medlemmar och aktivister under
valkampanjen till vilka hen kan delegera arbetsuppgifter.

- Arbetet kan även innebära övriga befogenheter enligt delegation från styrelsen.

Rapporterar till:

- Valsamordnaren kommer att rapportera till FiRS styrelse gällande planering, samordning och
implementering av olika initiativ, samt för beslut gällande dessa.

- Samordnaren kommer att ha en kontaktperson från FiRS styrelse som kommer att vara
tillgänglig för såväl regelbundna avstämningar som brådskande frågor.

Kvalifikationer:

-   Du delar Feministiskt initiativs värdegrund och samhällsvision.
- Du är kommunikativ och strukturerad.
- Du är självgående och van att ta initiativ.
- Du har en god samarbetsförmåga och lyhördhet för föreningens och kandidaternas behov

och förutsättningar.
- Du har tidigare erfarenhet av en samordnande roll.
- Du är beredd på att rycka in där det behövs, högt och lågt.

Skicka din ansökan till styrelsen@firegionstockholm.se, vi intervjuar kandidater löpande.
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