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Rundskriv 08 - 2014 - Utlysningstekst forbundssekretær

Forbundssekretær Ove Sem har sagt opp sitt verv som forbundssekretær. I tråd med tidligere praksis
lyses vervet nå ut for en ny, i første omgang for en periode på to år.
Generelt
PFs visjon er:
Politiets Fellesforbund – den beste fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med
fornøyde og engasjerte medlemmer.
PF har over 15 000 medlemmer, og har lokallag i alle politidistriktene og særinstitusjoner.
Forbundsstyret er øverste organ mellom de årlige landsmøtene. I tillegg til forbundsstyret er det
følgende landsmøtevalgte utvalg: Norske Politiledere, Sivilutvalget, Likestillings- og mangfoldsutvalget
og kontrollnemnda.
Ved forbundskontoret er det ti fast ansatte, deriblant generalsekretær og ni valgte sekretærer i tillegg
til forbundsleder. Vi har meget funksjonelle kontorlokaler i Møllergt. 39, Oslo.
Politiforums redaksjon er samlokalisert med forbundskontoret og består av redaktør, to journalister og
markedskonsulent. Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten inngår også i
kontorfellesskapet.
Landsmøtet vedtar årlig handlingsprogram og strategisk program. Du finner dette oppdatert på våre
nettsider under «Om oss».

Politiets Fellesforbund mener det er viktig å kunne organisere ledere som i kraft av sin rolle
og posisjon i politiet, har stor innflytelse på hverdagen til de ansatte, og i forhold til
utøvelsen av det samfunnsoppdrag som politiet ivaretar.
Politiets Fellesforbund ønsker å utvikle og målrette tilbudet til ledermedlemmer. En viktig
del av dette arbeidet er å utvikle en lederlønnspolitikk.
Arbeids- og ansvarsoppgaver for dette vervet

arbeide opp mot PFs politiske satsingsområder

kontaktperson for norske politiledere

oppfølging av ledermedlemmer

rådgiver for forbundsstyret når det gjelder ledelse og lederutvikling

utviklingsarbeid, saksbehandling og utredninger

forhandlinger og drøftinger med sentral arbeidsgiver

forelesningsvirksomhet i forbindelse med PFs kurs

Krav til søkerne
Det settes krav til den som skal utføre disse oppgavene, som for eksempel:

kunnskap om ledelse og ledelsesprosesser

formell lederutdannelse vil bli vektlagt

ansvarsvilje og stor grad av selvstendighet i arbeidet

evne til å arbeide målrettet

god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

gode samarbeidsevner og kreativitet

erfaring fra, og kunnskaper om PF som organisasjon.

kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
En del reise- og forelesningsvirksomhet må påregnes.
Politiets Fellesforbund verdsetter kvinners særskilte erfaringsgrunnlag og kompetanse, og oppfordrer
kvinner til å søke.
Hovedavtalens § 35 hjemler permisjon fra nåværende stilling i perioden som sentral tillitsvalgt.
Valgperioden er to år første gang en velges som forbundssekretær, deretter har praksis vært at
forbundssekretærene velges for en fireårs periode.

Lønns- og arbeidsvilkår
Forbundssekretær avlønnes i lønnsramme fra ltr. 64 – 82, i tillegg et fast tillegg på kr. 127 723 og et
ATB-tillegg. Det faste tillegget dekker bl.a. alle arbeidsoppdrag utført utover ordinær arbeidstid.
Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig og hjemreiser.

Søknadsfrist 27. oktober 2014
Søknad sendes pf@pf.no
Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.
Tiltredelse etter avtale.
Ytterligere informasjon kan gis ved forbundsleder Sigve Bolstad, tlf 23 16 31 07, mobil tlf 465 14 329
eller generalsekretær Lars Øverkil, tlf 23 16 31 18, mobil tlf 928 85 855.
Med vennlig hilsen

Sigve Bolstad
Forbundsleder

Lars Øverkil
Generalsekretær
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