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Webredaktør/kommunikasjonsrådgiver
Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet. Vi organiserer alle grupper og på alle
nivå i politiet og har til sammen ca. 16 000 medlemmer.
Forbundskontoret, som ligger sentralt i Oslo sentrum, har 25 medarbeidere. 13 er heltidstillitsvalgte
(forbundsleder og forbundssekretærer), 10 er fast ansatte. I tillegg er vårt medlemsblad Politiforum
med 3 stillinger (en redaktør og 2 journalister) samlokalisert med forbundskontoret.
Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har viktige oppgaver på vegne av samfunnet i norsk
arbeidsliv. Dette bidrar til at det er stor samfunnsmessig interesse rundt Politiets Fellesforbund og
den politikken forbundet står for.
Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste sak. Politiets Fellesforbund er en organisasjon
med både bredde og spisskompetanse innenfor de oppgavene en fagforening har, i tillegg til politiets
rolle og oppgaver.
Vi søker:
Webredaktør (vikariat)
Vår webredaktør skal ha permisjon. Vi søker derfor etter en person som kan ha hovedansvaret for å
drifte og utvikle nettsider og vår formidling i sosiale medier i hennes fravær. Stillingen er et
svangerskapsvikariat.
Forbundskontoret er organisert i selvstendige team. Du vil bli tilknyttet kommunikasjonsteamet, som
består av en kommunikasjonssjef, en webredaktør og en markedssekretær (50 %).
Kommunikasjonssjefen har det faglige ansvaret for arbeidet, mens forbundets generalsekretær har
personalansvaret for alle tillitsvalgte og ansatte på forbundskontoret.
I tillegg til en person som er god på nye formidlingsformer, ønsker vi en generell styrking av
kommunikasjonsteamet. Vedkommende som får jobben, vil være stedfortreder for
kommunikasjonssjefen i hennes fravær.
Følgende oppgaver er tillagt stillingen:
-

sosiale medier
oppdatere nettsider
videosnutter
photoshop
brosjyreproduksjon
god skriftlig formuleringsevne
medierådgivning/presseoppfølging
produksjon av profilartikler

Kommunikasjonsenheten jobber med hele bredden av faget. Den som får stillingen må påregne å
kunne trå til på de fleste felt.
Vi krever at du har utdanning i kommunikasjonsfaget eller journalistikk.

Erfaring/egenskaper
- erfaring med webpublisering
- kunnskap om bildebehandling
- foto- og videokunnskap
- journalistisk teft og formuleringsevne
- gode samarbeidsevner
- strukturert og effektiv
- målrettet og selvstendig
- kreativ/initiativrik
Lønn etter avtale. Fra lønnen blir det trukket 2 prosent til pensjonsordning.
Vil du vite mer? Ta kontakt med kommunikasjonssjef Gry Jorunn Holmen, tlf. 930 89 730 eller
webredaktør Liselotte Kristoffersen tlf. 402 47 087.
Søknad med CV sendes elektronisk til pf@pf.no. Søknadsfrist 20. august. Merk søknaden
«webredaktør/kommunikasjonsrådgiver».

Med vennlig hilsen
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