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Rundskriv 09 - 2016 - Fast stilling som regnskapsmedarbeider
Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet. Vi organiserer alle grupper og på alle
nivå i politiet og har til sammen 16 700 medlemmer.
Forbundskontoret, som ligger sentralt i Oslo sentrum, har 25 medarbeidere. 13 er heltidstillitsvalgte
(forbundsleder og forbundssekretærer), 10 er fast ansatte. Vårt medlemsblad Politiforum er
samlokalisert med forbundskontoret. I Politiforum er det tre stillinger, en redaktør og to journalister.
Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har viktige oppgaver på vegne av samfunnet i norsk
arbeidsliv. Dette bidrar til at det er stor 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.
Følgende oppgaver er tillagt stillingen:
•
Regnskap fra A til Å (herunder bokføring, elektronisk bilagshåndtering, filinnlesing,
periodisering, remittering og avstemming)
•
Reiseregninger, inkludert bistå med oppfølgning og utvikling av det elektroniske
reiseregningssystemet
•
Oppfølging av kontingent, refusjoner, fakturering og utbetalinger
•
Andre administrative oppgaver
Krav til deg:
•
Økonomisk utdannelse og/eller relevant praksis
•
Regnskaps- og tallforståelse
•
Ansvarsbevisst og effektiv
•
Fleksibel
•
Gode samarbeidsevner
•
Gode kunnskaper MS Office
•
Meget gode kunnskaper i bruk av PC/data som arbeidsverktøy
•
Kjennskap til Visma Global en fordel
Vi kan
•
•
•
•

tilby:
Et hyggelig arbeidsmiljø
Varierte arbeidsoppgaver
Gode lønns- og arbeidsvilkår
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Dersom intern søker blir ansatt, blir det ledig et vikariat med tilsvarende stillingsinnhold. Vikariatet
har en varighet til 31.12. 2018.
Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Lønn etter avtale. Fra lønnen blir det trukket 2 % til pensjonsordning.
Vil du vite mer? Ta kontakt med politisk rådgiver Jørgen Hellwege, tlf. 928 96 473 eller
generalsekretær Per Erik Ommundsen, tlf. 992 87 688
Søknad med CV sendes elektronisk til pf@pf.no. Søknadsfristen er satt til 15. november. Merk
søknaden «Regnskapsmedarbeider».

Jørgen Hellwege
Politisk rådgiver
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