Kampanja för FP Stockholms län i valrörelsen
Stockholms länsförbund är Folkpartiet Liberalernas största med 26 kommunföreningar och
ca 3800 medlemmar. Vi behöver nu förstärka med ett antal personer inför valrörelsen och söker därför:

Ombudsman (100%)
–med ansvar för grafisk produktion (två tjänster)
Nu har du chansen att arbeta med den grafiska produktionen av kampanj- och personvalsmaterial
i valrörelsen. Vi söker dig som har intresse och god känsla för grafisk formgivning. Du har erfarenhet
av att arbeta med Adobe Creative Suite och framförallt InDesign, som är den programvara vi använder.
Vidare är du också van att arbeta i projektform och kan driva projekt från ax till limpa. Viktigt är även
att du har god språklig och stilistisk förmåga. Du får gärna ha erfarenhet av att skriva copy-texter.
Att arbeta i mitten av en valrörelse är fantastiskt roligt men också utmanande och hektiskt.
Mycket ska göras på kort tid. Du skall därför vara mycket bra på att strukturera ditt eget arbete
samt prestera under stark press. Du måste naturligtvis också vara kreativ, samarbetsinriktad,
initiativrik och tycka kampanjarbete är roligt. Självklart sympatiserar du med de liberala värderingarna.
Vår organisation har en platt uppbyggnad. Att du är självstartande och självgående och vid behov även
kan rycka in i övriga på kansliet förekommande uppgifter är därför också viktiga egenskaper.
Anställningstid
1 april–30 september eller enligt överenskommelse.
Anställningsform
Visstidsanställning i 6 mån. Vi följer det kollektivavtal som gäller för Folkpartiets riksorganisation.

Valombudsman (100%)

(ett antal tjänster)

Valombudsman är tjänsten för dig som brinner för att kampanja. Din uppgift blir att organisera och
genomföra olika typer av kampanjaktiviteter för Folkpartiet i Stockholms län under valrörelsen.
Arbetet sker i ett nära samarbete med förtroendevalda, tjänstemän och lokala företrädare inom Folkpartiet.
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och tycker att det är fantastiskt roligt att träffa nya människor.
Du har en hög energinivå och har lätt för att motivera och entusiasmera din omgivning. Självklart
sympatiserar du med de liberala värderingarna. Du har också stark servicekänsla och är en god organisatör
som kan arbeta strukturerat under press. Viktigt är dessutom att du är självgående och kan ta egna initiativ.
Att arbeta som valombudsman innebär mycket praktiskt arbete. Du måste vara prestigelös och kunna
rycka in i alla i en valrörelse förekommande uppgifter. För den här rollen behöver du också B-körkort.
Anställningstid
En person: 1 april–30 september eller enligt överenskommelse.
Övriga tjänster: 1 augusti–24 september eller enligt överenskommelse.
Anställningsform
Visstidsanställning. Vi följer det kollektivavtal som gäller för Folkpartiets riksorganisation.
Frågor om tjänsterna besvaras av vår kampanjombudsman Daniel Carpsjö
(08–410 242 43) eller arbetsutskottets ordförande Martin Andreasson (070–5268916).
För båda tjänsterna gäller att vi vill ha din ansökan omgående – men senast 8 mars.
Välkommen med din ansökan till daniel.carpsjo@liberal.se eller till
Folkpartiet Liberalerna Stockholms län, Box 2155, 103 14 Stockholm.

