KDU Västra Götaland
ombudsman (20%)

söker

KDU i Västra Götaland söker en ny ombudsman
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet är ett av Sveriges största
ungdomsförbund. Med verksamheter
från norr till söder är vi med och påverkar debatten för ett
friare och borgerligare Sverige.
KDU i Västra Götaland är en paraplyorganisation och består i
dagsläget av fyra lokala distrikt
(Göteborg, Fyrbodal, Södra Älvsborg och Skaraborg). Nu
förstärker vi vår organisation i Västra
Götaland med en ombudsman.
Det här gör en ombudsman
Som ombudsman är du i huvudsak spindeln i nätet för
organisationens operativa arbete. Som
ombudsman kommer du att vara med och bidra till att KDU finns
representerade på varje
gymnasieskola i länet. Du kommer att arbeta i nära kontakt med
KDU Västra Götalands styrelse och
arbeta för att KDU:s mål ska uppnås.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att, i samarbete med
styrelsen, planera och organisera
skolkampanjer för att nå ut med KDU:s politik på
gymnasieskolorna i Västra Götaland. Du kommer
att vara den som planerar skolbesöken och även den som i
huvudsak sköter kontakten mellan KDU
Västra Götaland och gymnasieskolorna. Du är huvudansvarig för
kampanjernas utformning och
resultat.
I samband med riksevenemang med KDU Sverige är det du som
planerar och samordnar för KDU
Västra Götaland, detta innebär bland annat att boka resor och
boenden.

Vidare består uppgifterna i att efter behov stötta upp
partiets arbete i samband med stämmor,
kampanjer och årsmöten. Målet är att KDU ska vara en självklar
del av Kristdemokraternas
utåtriktade arbete.
Du kommer även vid behov att stötta upp de lokala distrikten
genom att ringa och kontakta nya
medlemmar, anordna nymedlemskvällar och andra typer av
aktiviteter så som medlemsutskick.
Anställningen kommer att vara på 20%, vilket innebär att du
arbetar en arbetsdag i veckan. Du
väljer själv hur du vill lägga upp din arbetstid. Arbetet
innebär stor frihet under ansvar.
Vem är du?
Du gillar att jobba med människor och känner dig bekväm i
sociala sammanhang. Du har lätt för att
lära känna nya personer samt att skapa och bibehålla goda
relationer.
För att trivas och kunna leverera ett gott resultat som
ombudsman krävs att du tycker om att
planera och har en god organisationsförmåga. Du tycker om
utmaningar, att ta egna initiativ och
löser självständigt dina uppgifter.
När du är med och planerar kampanjer och aktiviteter är du en
idéspruta som omsätter dina idéer
till verklighet.
Stämmer beskrivningen in på dig och tycker du att arbetet
låter intressant?
I så fall är du välkommen med en ansökan. Din ansökan skall
innehålla CV samt ett personligt brev
samt två referenser.
Anställningsgrad: 20% (ca 8 timmar/vecka)
Lön: efter överenskommelse/enligt avtal
Placering: Inom Västra Götaland
Ansökan skickas: per mail till KDU Västra Götalands ordförande
Lina Lindh,

lina.lindh@kdu.se. Senast 2021-02-05
Du är självklart varmt välkommen att kontakta Lina Lindh på
ovan nämnda adress för frågor om
tjänsten.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

