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- vikariat

Politiets Fellesforbund er fagorganisasjonen for alle tilsatte i politi- og lensmannsetaten, og studenter
ved Politihøgskolen. Vi har 24 medarbeidere, hvorav 12 er fast tilsatte. Forbundsleder og
forbundssekretærene
er tillitsvalgte på heltid. Forbundet har over 14 100 medlemmer fordelt på 32
lokallag. Kontoret ligger i Møllergata 39 i Oslo.
Vår IKT-ansvarlig går til sommeren ut i omsorgspermisjon. Vi søker etter en dyktig og initiativrik
medarbeider som ønsker å jobbe i et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker tiltredelse ca 1.6.2013.
Arbeidsområder
Drift, opplæring, brukerstøtte og utvikling av medlemsregister, herunder alle internettapplikasjoner
som er knyttet til dette
Bistå info avdelingen med publisering av saker i webløsningen, sosiale medier etc.
Kontaktpunkt mot vår eksterne driftsieverandør på IT
Kontaktpunkt og tett samarbeid med ekstern databasekonsulent
Noe IT-support på kontoret og for lokale tillitsvalgte
Prosjektstyring i interne og eksterne utviklingsprosjekter
Andre administrative oppgaver etter behov
Kvalifikasjoner
Teknisk innsikt
God kunnskap om Office (vi benytter 2010)
God kunnskap om Windows (vi benytter Win7)
God skriftlig formuleringsevne
Komfortabel med opplæring av større gruppe (20-40 pers)
Interesse for webutvikling
Gjerne erfaring med moderne html, css og javascript
Gjerne kompetanse på App-utvikling til smarttelefoner og nettbrett
Relevant utdanning og/eller erfaring
Personlige egenskaper
Ansvarsbevisst
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Evne til å arbeide med flere oppgaver på samme tid
Serviceinnstilt
Læringsvillig
Utadvendt, omgjengelig og godt humør
Vi kan tilby
Et hyggelig og positivt arbeidsmiljø
Varierte arbeidsoppgaver
Utviklingsmuligheter
Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger

Lønn etter avtale. Fra lønnen blir det trukket 2 % til ytelsesbasert
Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

pensjonsordning.

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med administrasjonssjef
telefon 23 16 31 02/906 29 968.

slørgen Hellwege tlf 928 96 473 eller IKT-ansvarlig

Søknad med CV sendes elektronisk

til pf@pf.no. Søknadsfrist 2. april. Merk søknaden "IKT-ansvarlig".

Hanne Nilsen,

Med vennlig hilsen

brgen tlellWege
Administrasjonssjef
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