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Rundskriv 8 – 2019 – Vikariat jurist
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.
Som følge av at vår jurist midlertidig går ut i annen stilling søker vi etter en jurist i ett års
vikariat. Stillingen som jurist ligger organisert under teamet plan og utvikling.
Arbeids - og ansvarsoppgaver :
• Juridiske spørsmål innenfor individuell arbeidsrett
• Arbeid med høringssvar
• Juridisk arbeid knyttet til oppfølging av landsmøtevedtak
• Arbeid knyttet til omstilling og nedbemanning
• Foredragsvirksomhet og opplæring innenfor ansettelsesprosess og juridisk bistand
• Rådgivningsfunksjon for medlemmer fra politietaten.
• Ansvar for juridisk bistandsordningen med ekstern advokat
Fellesforbund
Krav til kompetanse:
• Master i rettsvitenskap
• Utvidet kunnskap innenfor arbeidsrett
Ønsket kompetanse:
• Kjennskap til politietaten
• Kjennskap til organisasjons- og fagforeningsområdet
Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 00Møllergata 39,
e Faks: 23 16 31 40 Internett 1600 42

Adresse Gjerdrums vei 4, 0484 Oslo

Org.nr. 871 000 352

Telefon 23 16 31 00

Personlige egenskaper:
• Evne til å ta initiativ til løsning
• God til å kommunisere i krevende situasjoners Fellesforbund
Politiets Fellesforbund er en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høy kompetanse.
Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har fokus på forbedring og utvikling. Politiet står
foran store endringer. Det vil påvirke PF sine arbeidsmåter, krav til kompetanse og
organisering. På bakgrunn av dette kan det bli endrede ansvarsområder og arbeidsoppgaver
for stillingen.
Lønns- og arbeidsvilkår
Jurist avlønnes i lønnsramme fra lønnstrinn 65-75. Høyere lønn kan vurderes.
Søknadsfrist er satt til 1. november 2019.
Søknad sendes pf@pf.no og merkes «jurist».
Politiets Fellesforbund ønsker mangfold i organisasjonen når det gjelder kjønn, alder og
kulturell bakgrunn.
Ytterligere informasjon kan innhentes hos generalsekretær Per Erik Ommundsen på telefon
992 87 688.

Med vennlig hilsen
Politiets Fellesforbund

Per Erik Ommundsen
Generalsekretær
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