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Rundskriv 06 - 2017 - Vikar som kurs- og medlemsregisteransvarlig
Politiets Fellesforbund (PF) er den desidert største fagforening i politiet med over
16 600 medlemmer. PF har medlemmer i alle grupper og på alle nivå i etaten.
PF er en organisasjon som har viktige oppgaver på vegne av samfunnet og
medlemmene. Dette bidrar til at det er stor samfunnsmessig interesse rundt PF.
Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er PF sin viktigste sak. PF mener det er en
sammenheng mellom politiets mulighet til å løse sitt samfunnsoppdrag og gode
lønns- og arbeidsvilkår for de som skal utføre oppdraget. Som de aller fleste
mennesker så har de som skal løse politiets samfunnsoppdrag behov for en riktig
verdsetting, vekst og utvikling i rollen sin. PF er en organisasjon med både bredde
og spisskompetanse innenfor de oppgavene en fagforening har, i tillegg til politiets
rolle og oppgaver.
Fra 7. august 2017 er det ledig 1 års omsorgsvikariat som kurs- og
medlemsregisteransvarlig.
Følgende oppgaver er tillagt stillingen
Medlemsregisteransvarlig:
 Følge opp henvendelser fra medlemmer
 Administrering, oppfølging og kontroll av medlemsregisteret
 Kontakt og oppfølging av medlemsregisteransvarlig i lokallagene
 Oppfølging av kontingentinnbetalinger, verv, registreringer mm.
Administrasjon av kursvirksomhet:
 Booking av kurs fra a til å
 Samarbeid med budsjettansvarlig
 Ha oversikt over påmeldinger, avbestillinger, samt følge opp henvendelser
 Tett samarbeid med regnskapsfører og opplæringsansvarlig
 Administrere kursmodulen
 Bistå med annet administrativt arbeid
Krav






til søkeren
Erfaring fra tilsvarende arbeid
Utdanning på høyskolenivå
Ansvarsbevisst og selvstendig
Liker å organisere
Gode samarbeidsevner







Serviceinnstilt
Fleksibel og effektiv
Gode kunnskaper MS Office
Gode kunnskaper i bruk av PC/ data som arbeidsverktøy
Gode norsk ferdigheter, muntlig og skriftlig

Vi kan tilby
 Et hyggelig arbeidsmiljø
 Varierte arbeidsoppgaver
 Gode lønns- og arbeidsvilkår
 Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale. Fra lønnen blir det trukket 2 % til pensjonsordning.
Søknadsfrist er satt til 20. mai 2017.
Søknad med cv sendes til pf@pf.no. Søknad merkes «Vikariat kurs- og
medlemsregisteransvarlig»
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Ytterligere informasjon kan innhentes hos Kurs- og medlemsregisteransvarlig
Susanne Wathne telefon 92211926 eller Teamleder økonomi Line Cecilie Nordheim
Thode telefon 95117216
Med vennlig hilsen
Politiets Fellesforbund

Per Erik Ommundsen
Generalsekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.
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