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Rundskriv 13 - 2017 Verv som forbundssekretær med opplæringsansvar og rollen teamleder
Politiets Fellesforbund (PF) er den desidert største fagforening i politiet, og 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.
PF har stort fokus på kurs- og opplæringsvirksomhet, spesielt i tiden som ligger foran oss med
omstilling i hele politietaten.
Som følge av at vervet som opplæringsansvarlig med rollen teamleder utgår, lyses vervet ut på
nytt. Denne rollen er tiltenkt særlig ansvar for videreutvikling av vårt kompetanse- og
kursprogram, herunder planlegging og gjennomføring, samt være leder for teamet.
Arbeids- og ansvarsområder:








ansvar for forbundets videreutvikling, planlegging og gjennomføring av kurs- og
opplæringsvirksomhet, herunder:
 kvalitetssikre at kursvirksomheten avspeiler behovet ute i organisasjonen
 kvalitetssikre at kursvirksomheten er tilpasset overordnet politisk strategi i PF
ansvar for løpende drift og utvikling av PFs kompetanseprogram
forelesningsvirksomhet i forbindelse med PFs kurs
underordnet ansvar for OU budsjett, kontroll og attestasjon av fakturaer knyttet til
kursvirksomheten
godkjenning av hvilke kurs/samlinger som dekkes av OU midler, herunder
utenlandsturer knyttet til kursvirksomhet i henhold til forbundsstyrevedtak av 08.02.16
logistikk og tverrfaglig samarbeid knyttet til kursvirksomheten

Oppgaver og rollen kan endres i forbindelse med OU prosessen i PF.
Personlige egenskaper:






vilje til å ta ansvar
stor grad av selvstendighet i arbeidet
evne til å arbeide målrettet i et hektisk miljø, og ofte med korte tidsfrister
evne og vilje til å videreformidle informasjon til og fra alle ledd i organisasjonen
kunne motivere og samarbeide med egne, samt eksterne aktører

Krav til kompetanse:




kunnskap om arbeid i politiet samt kunnskap om politietatens oppbygging, organisering
og ledelse vil være en fordel
god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
kunnskap om relevant lov- og avtaleverk

Videre ønsker vi at du har:




utdanning eller erfaring med kompetanseutvikling
kreativitet
kunnskap om ledelse og ledelsesprosesser

En del reise- og forelesningsvirksomhet må påregnes.
Ytterligere informasjon om rollen kan innhentes hos generalsekretær Per Erik Ommundsen.
Søknad sendes til pf@pf.no. Søknadsfrist er satt til 24. november 2017. Forbundet har
gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig, hjemreise og ordning med hjemmekontor. Lønn
etter avtale.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.
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