
Kanslichef till Anhörigas Riksförbund
Anhörigas Riksförbund söker en ny kanslichef med placering på förbundets kansli i Varberg. Kansliet består idag av tre 
medarbetare inklusive chef, plus projektanställda med viss regelbundenhet. Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och 
religiöst obunden intresseorganisation. Vi jobbar för landets 1,3 miljoner anhöriga som dagligen hjälper eller stöttar en 
närstående som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder, behöver hjälp att klara sin vardag. Den närstående kan 
vara en familjemedlem, släkting, vän, granne eller arbetskamrat. Anhörigas Riksförbund organiserar idag över 5000 medlemmar 
i 60 lokalföreningar runt om i landet.

Uppdragsgivare: Anhörigas Riksförbund

Ort: Varberg

Omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning

Kanslichefen lyder direkt under förbundsstyrelsen som har att förvalta förbundets verksamhet på uppdrag av medlemmarna. 
Det är medlemmarna genom årsmöte och kongress som är förbundets högsta beslutande organ. Förbundskansliet fungerar som 
en länk mellan styrelsen och förbundets medlemmar. Kanslichefen har övergripande ansvaret för kansliets verksamhet och dess 
medarbetare. Detta innefattar bl.a. arbetsledning, ansvar för arbetsmiljö och övergripande ansvar för förbundets administration. 
I tjänsten ingår resor inom landet och även utrikes.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har vana från arbete inom föreningsliv och medlemsstyrda organisationer. Du behöver vara prestigelös, lyhörd 
och flexibel med blick för lösningar. Goda och dokumenterade ledarerfarenheter är en merit. Du är också strukturerad, analytisk 
och resultatinriktad och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, i såväl svenska som engelska. Du är en person som visar engagemang 
för frågan och har en god social förmåga i skapandet av kontakter, såväl internt som externt. Om du har erfarenheter från 
opinionsbildande verksamhet, vård och omsorg och/eller anhörigfrågor ser vi det som meriterande. Vi tror att du har någon 
form av passande eftergymnasial utbildning. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar 
alla sökande och eftersträvar mångfald.  

Sista ansökningsdag: 30 november 2019

För information

Ann-Marie Högberg, förbundsordförande
070-879 00 93

Lars Tegermark, kommunikatör
07902115772


