Politiets Fellesforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo
Tlf.: 23 16 31 00

E-post: pf@pf.no

Internett: www.pf.no
Org. nr.: NO 871 000 352

RUNDSKRIV

Til:

Forbundsstyret
Lokallagsledere
Forbundskontoret

Vår ref:
Saksbehandler:

17/00020-10
Annbjørg Asphaug

Dato: 6.9.2017

Rundskriv 10/17

Rundskriv 10 - 2017 - Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver
med teamlederansvar
Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet. Vi organiserer alle grupper
og på alle nivå i politiet og har til sammen ca. 16 800 medlemmer.
Forbundskontoret, som ligger sentralt i Oslo sentrum, har 25 medarbeidere. 13 er
heltidstillitsvalgte (forbundsleder/forbundsnestleder og forbundssekretærer), 10 er fast
ansatte. I tillegg er vårt medlemsblad Politiforum med tre stillinger (én redaktør og to
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: Kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar
Vi er på jakt etter en initiativrik og kreativ person som vil være med på å videreutvikle og
gjennomføre den interne og eksterne kommunikasjonen til Politiets Fellesforbund.
Forbundskontoret er organisert i selvstendige team, og du vil ha ansvaret for
kommunikasjonsteamet, som består av én kommunikasjonsrådgiver og én digital
rådgiver/webredaktør.
Teamlederrollen innebærer blant annet det faglige ansvaret for teamet. Det er ikke knyttet
personalansvar til rollen.
Vi søker en engasjert og dyktig kommunikasjonsrådgiver med noen års erfaring bak seg.
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og kan motivere og inspirere
medarbeidere på forbundskontoret

Arbeidsoppgaver:
-

Innholdsproduksjon på ulike digitale og trykte medier
Bidra i planlegging og gjennomføring av kommunikasjonstiltak i ulike prosjekter
Kommunikasjon og rådgiving/opplæring rundt formidling/utspill i media
Overordnet faglig ansvar for kommunikasjonsteamet

Kommunikasjonsenheten jobber med hele bredden av faget. Den som får stillingen må
påregne å kunne trå til på de fleste felt, og vil jobbe tett opp mot forbundsleder.
Noe reise- og kursvirksomhet må påregnes, og det vil av og til være behov for jobbing på
kveldstid og i helger.

Erfaring/Egenskaper:
-

Minimum fire års erfaring fra journalistikk, kommunikasjonsbyrå eller
organisasjoner
Kan jobbe strukturert og målrettet
Evne til å jobbe under press
Relevant høyere utdanning
God formidlingsevne i tekst, bilder og video
Erfaring med nettpublisering og videoredigering

Vi kan tilby:
-

Spennende og utfordrende oppgaver
Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
Gode muligheter for opplæring og videreutvikling
Fleksibilitet og tillit

Ved internt opprykk vil det bli en ledig stilling i teamet.
Lønn etter avtale. Fra lønnen blir det trukket 2 prosent til pensjonsordning.
Vil du vite mer? Ta kontakt med generalsekretær Per Erik Ommundsen på tlf. 992 87 688.
Søknad med CV sendes elektronisk til pf@pf.no.
Merk søknaden «Kommunikasjonsrådgiver».
Søknadsfrist 29.09.2017.
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