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Rundskriv 08 - 2013 Utlysning av verv som generalsekretær
Politiets Fellesforbund søker etter generalsekretær i nyopprettet stilling.
Leder for sekretariatet i Politiets Fellesforbund skal ha strategisk og daglig ledelse av
forbundskontorets arbeid. Rollen gir stillingsinnehaver mulighet til å utøve ledelse på høyt nivå i en
etablert og sterk fagforening som evner å kombinere medlemsinteresser opp mot et sterkt
samfunnsansvar. Generalsekretær skal initiere, iverksette og følge opp politiske vedtak vedtatt av
forbundsstyret og/eller meddelt av forbundsleder. Stillingsinnehaver handler på vegne av
forbundsleder og forbundsstyret, og det forventes å samarbeide tett med begge disse.
Generalsekretær må vise tydelige evner til å videreutvikle modeller for medarbeiderskap, og evne til
å utøve ledelse med fokus på verdier. Det er en prioritert oppgave å utvikle forbundskontoret til en
lærende og nyskapende arbeidsplass, og generalsekretær vil være meget sentral i dette arbeidet.
Stillingen rapporterer direkte til forbundsleder og/eller forbundsstyret.
Følgende ansvarsområder er tillagt stillingen:
• Lede det daglige administrative arbeidet ved forbundskontoret
• Lede strategiarbeidet ved forbundskontoret
• Legge til rette for gode politiske strategiprosesser
• Initiere, lede og følge opp arbeidet med mål, budsjetter og handlingsplaner
• Sørge for at arbeidsgiveransvaret ivaretas innenfor rammen av godt medarbeiderskap, og i tråd
med lov- og avtaleverk
• Utøve overordnet personalansvar for forbundskontorets ansatte, og sørge for at organisasjonen til
en hver tid har den rette kompetansen
• Vurdere og analysere samfunnsutviklingen, og sørge for å speile kunnskapen i planer og aktiviteter
internt i organisasjonen
• Bygge og utvikle relasjoner som er viktige for organisasjonens formål
Politiets Fellesforbund søker etter en stillingsinnehaver med følgende kvaliteter:
•
•
•
•
•
•

Evne til å stimulere til medarbeiderskap
Evne til å lede kunnskapsmedarbeidere i et kreativt og faglig sterkt miljø
Evne til å samhandle, prioritere og delegere
Evne til å utøve verdibasert ledelse
Inneha politisk teft
Inneha kunnskap om økonomi og budsjett

Vi ønsker en person med utdannelse innen ledelsesfag på universitets- eller høyskolenivå, eller
tilsvarende. Allsidig og lang ledererfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell bakgrunn.
Politiets Fellesforbund kan tilby en interessant og krevende jobb i en dynamisk organisasjon med stor
yrkesstolthet og høy fagkompetanse. Generalsekretær vil samarbeide med forbundsstyret og andre
samarbeidspartnere på nasjonalt nivå i politi- og lensmannsetaten. Arbeidsvilkår og lønn tilbys etter
avtale.
Politiets Fellesforbund ønsker mangfold i organisasjonen når det gjelder kjønn, alder og kulturell
bakgrunn.

Nærmere informasjon om stillingen får du ved å kontakte forbundsleder Sigve Bolstad på
telefon:23163100, mobiltelefon: 46414329 eller forbundssekretær Ove Sem på mobiltelefon:
48011523.
Søknadsfrist er 18. oktober 2013.
Søknad sendes pr. post til Politiets Fellesforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo eller leveres på
annbjorg.asphaug@pf.no.
Med vennlig hilsen

Sigve Bolstad
Forbundsleder

Ove Sem
Forbundssekretær
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