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arbetsbeskrivning - valgeneral
allmänna uppgifter
Arbetsgivare........................................................................ Liberala Ungdomsförbundet - LUF
Befattning........................................................................... Valgeneral
Huvudsakligt tjänsteställe.............................................. Stockholm, Hantverkargatan 25
Överordnad chef................................................................ Förbundssekreteraren
Tjänstgöringsgrad............................................................. 100%, projektanställning
Huvudsakliga arbetstider................................................ Oreglerad arbetstid
Lön......................................................................................... Enligt överenskommelse

beskrivning av tjänsten
Valgeneralen har det övergripande ansvaret för förbundets kampanjverksamhet. Ansvaret
innebär att föra fram LUF:s politik och åsikter genom kampanjer, arbeta med utbildning
och, i samband med detta, verka för att värva fler medlemmar till förbundet. Tjänsten
kommer även innefatta utbildning, särskilt valarbete och kan komma att innefatta ett
visst arbetsledande ansvar.
Tjänsten inbegriper även att företräda den politik som Liberala Ungdomsförbundets och
Liberalerna driver. Att vara en övertygad anhängare av dessa är därför nödvändigt.
Tjänsten utgår ifrån Stockholm men kan inkludera arbete i hela landet.

allmänt ansvarsområde
•

Vara införstådd med allmänna riktlinjer och policyer för förbundet.

•

Vara införstådd med förbundets och Liberalernas politik, mediastrategi och –
policyer.

•

Bidra till att utvärdera och utveckla förbundets arbete.

•

Bidra till tilldelat projektarbete i enlighet med ansvarsfördelningen inom olika
kommande projekt.

•

Arbeta för goda relationer med moderpartiet, Liberalerna.

•

Planering och administrativt arbete kopplat till förbundets kampanjverksamhet.

•

Praktiskt kampanjarbete.
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särskilt ansvarsområde
•

Ansvara för viss utbildning av förbundets aktiva.

•

Ansvara för att, i samråd med förbundssekreterare och valledning, sätta upp
specifika mål för sitt verksamhetsområde samt att följa upp dessa.

•

Ansvarar för att, efter behov, rapportera sin verksamhet till förbundssekreterare
och valledning.

•

Arbeta för att utveckla och hitta nya kampanjmetoder för förbundet.

•

Utgöra en länk mellan förbundets högsta administrativa nivå och dess regionala
och lokala verksamheter.

•

Verka för att engagera ideellt aktiva i arbetet med kampanjer.

•

Medlemsvärvning och viss utbildning av aktiva

typiska arbetsuppgifter
•

Arbeta med kommunikation med externa parter för att söka tillfällen att få
Liberala ungdomsförbundet att synas.

•

Arbeta med kampanjrelaterad problemlösning.

•

Arbeta med praktiska uppgifter inför och under regionala och nationella
evenemang.

•

Ge vägledning och råd till aktiva medlemmar inom områden som berör tjänsten.

•

Bistå relevanta parter i kampanjarbete.

•

Uppdatera sig dagligen om relevanta politiska områden.

firmateckningsfullmakt
•

Valgeneralen har ingen fullmakt att teckna Liberala Ungdomsförbundets firma i
något avseende, givet att något annat inte fastslås av förbundsstyrelse eller
valledning.
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typiska arbetsförhållanden
•

Kontorsmiljö på kontor i Stockholm.

•

Kampanjarbete på skolor, festivaler och andra plaster där ungdomar vistas, både
utom- och inomhus.

•

Tidvis mycket intensivt arbete.

•

Visst arbete på kvällar och helger.

•

Resandes med tåg, båt, buss eller flyg. Antalet resdagar uppskattas till >120 per år.

befogenheter
•

Valgeneralens närmaste chef är förbundssekreteraren.

•

Valgeneralen har befogenhet att göra mindre inköp som krävs för tjänsten. I övrigt
gäller förbundets övriga ansvarsfördelning rörande inköp.

•

Valgeneralen har inget budgetansvar.

tillträde
•

Tjänsten tillträder 2018-04-01 eller enligt överenskommelse.

Frågor besvaras av förbundssekreterare Elias Collin på 0735–51 61 17 eller
elias@romb.luf.se
Facklig kontaktperson: på arbetsplatsen finns för närvarande ingen fackklubb.
Förbundet tillämpar de kollektivavtalsregler som framgår i avtal mellan IDEA och Unionen.

Elias Collin
Förbundssekreterare, Liberala Ungdomsförbundet
Stockholm 2017-01-17

