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arbetsbeskrivning - kanslisekreterare 

allmänna uppgifter  

Arbetsgivare..................................................................................Liberala Ungdomsförbundet - LUF 
Befattning......................................................................................Kanslisekreterare  
Huvudsakligt tjänstgöringsort........................................……..Stockholm, Hantverkargatan 25 
Överordnad chef...........................................................................Förbundssekreteraren 
Tjänstgöringsgrad........................................................................100% provanställning tre månader 
Huvudsakliga arbetstider...........................................................Oreglerad arbetstid 
Lön....................................................................................................Enligt överenskommelse  

beskrivning av tjänsten  

Kanslisekreteraren har det övergripande ansvaret för förbundets administrativa uppgifter. 
Ansvaret innebär att driva LUF:s verksamhet genom olika projekt, arbeta som stöd för 
förbundssekreteraren och verka för att stödja distrikten i dess arbete.  

Tjänsten innefattar att arbeta nära politik och med såväl Liberala Ungdomsförbundets 
som Liberalernas politiska åsikter. Att vara en övertygad anhängare av dessa är därför 
nödvändigt.  
 

allmänt ansvarsområde  

● Planering och administrativt arbete kopplat till förbundets verksamhet. 

● Vara införstådd med allmänna riktlinjer och policyer för förbundet.   

● 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.   

● Praktiskt administrativt arbete.   

 

särskilt ansvarsområde  
● Medverka till att arrangera utbildningar för förbundets medlemmar.   

● Ansvara för förbundets medlemsregister, medlemsutskick och medlemskontakt. 
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● Ansvara för att, i samråd med förbundssekreterare och förbundsstyrelsen, 

sätta upp specifika mål för sitt verksamhetsområde samt att följa upp dessa.   

● Arbeta för att utveckla förbundets nationella verksamhet.   

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

● Arbeta med praktiska uppgifter inför och under nationella evenemang.   

● Utgöra särskilt stöd åt nätverket Liberala studenter.	

 

typiska arbetsuppgifter   

● Bistå olika aktiva i förbundet med administrativa uppgifter. 

● Handha kontakt med olika leverantörer. 

● Ansvara för uppdateringar och ändringar av medlemsregistret. 

● Boka resor, lokaler och boende till förbundets större evenemang  

 

firmateckningsmakt 	
● Förbundsombudspersonen har fullmakt att teckna Liberala Ungdomsförbundets 

firma i ärenden som rör bokning av lokaler, inköp och bokning av resor. 
Teckningsrätten specificeras i förbundets delegationsordning.  

typiska arbetsförhållanden  

● Kontorsmiljö på kontor i Stockholm.   

● Tidvis mycket intensivt arbete.   

● Visst arbete på kvällar och helger.   

 

befogenheter  

● Förbundsombudspersonens närmaste chef är förbundssekreteraren.   

● Förbundsombudspersonen har befogenhet att göra mindre inköp som krävs för 

tjänsten. I övrigt gäller förbundets övriga ansvarsfördelning rörande inköp.   

 
Tjänsten tillträder enligt överenskommelse. Dock tidigast 25:e september. 
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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 2017-07-30  

 


