
 
Organisationsstödjare/Kommunikatör till FUB 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 
ska kunna leva ett gott liv. Vi har drygt 26 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar runt om i landet. 
Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar 
vår grundsyn. 

Till Riksförbundet FUB i Solna söker vi nu en driven och engagerad Organisationsstödjare/ 
Kommunikatör  

Tjänsten innebär en bred roll där tyngdpunkten ligger i organisationsstöd till våra lokalföreningar och 
länsförbund i deras intressepolitiska påverkansarbete.  

En stor del av arbetsuppgifterna är även kommunikation där du kommer att arbeta med producering 
och publicering av material i våra digitala kanaler, kommunikationsplanering och bevakning av sociala 
medier. Du kommer att arbeta med både lång- /kortsiktiga projekt och kommunikationsuppdrag.  

Vidare kommer du att ansvara för kontakter med Postkodlotteriet där FUB är förmånstagare. I det 
arbetet ingår bland annat att skriva specialprojektansökningar, delta i nätverksmöten med andra 
förmånstagare samt framtagning av relevanta underlag. 
 
Därutöver kommer du att vara sekreterare till förbundsstyrelsen. 

Du erbjuds möjlighet till en spännande och flexibel tjänst i en organisation där kreativitet, 
delaktighet, samarbete och lyhördhet är viktiga ledord i det dagliga arbetet. I funktionen finns 
ytterligare kollegor som huvudsakligen jobbar med organisationsstöd och kommunikation. 

Tjänsten innebär en del resor över hela landet och arbete vissa helger och kvällar. 

 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har högskoleutbildning med samhällsinriktning, statsvetenskap eller liknande 
relevant utbildning. Du har erfarenhet av organisationsstöds- och påverkansarbete gentemot 
föreningar, ideella organisationer eller motsvarande. Att du har arbetat med webbpublicering ser vi 
som meriterande. Du är en vass skribent och kan anpassa texter efter olika målgrupper och kanaler 
med vana att jobba snabbt och effektivt mot deadlines. Goda kunskaper och erfarenhet inom sociala 
medier, webbutveckling, Photoshop och Drupal är meriterande. Det är viktigt att du har kunskap om 
och förståelse för förutsättningarna inom ideell-, offentlig och/eller politiskt styrd verksamhet.  
 
Vi ser gärna att du har några års relevant yrkeserfarenhet och har du arbetat med kommunikation är 
det meriterande. För att trivas i rollen måste du vara både självgående, initiativrik och van vid att 
samarbeta med andra mot gemensamma mål. Du är en social och inspirerande relationsbyggare. Du 
gillar att ta ansvar och att planera, strukturera och följa upp ditt arbete. Att kunna hantera 
situationer som ställer höga krav på professionalitet är en förutsättning för att lyckas med 
uppdraget.  

 

Anställningsform: Heltid, tillsvidare med placering i Solna. 
Tillträde: Omgående/enligt överenskommelse. 

I denna rekrytering har FUB valt att samarbeta med Staffing AB. 



Vid frågor kontakta Jon Söderblom 0760-81 20 80 
 

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi intervjuar efter hand och då 
ansökningarna når oss. 

 


