
Under parollen ”Ett liv som räddas ska också levas!” söker Hjärnskadeförbundet 

Hjärnkraft en Förbundssekreterare.  

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för människor med förvärvad hjärnskada och deras 

närstående. Vi verkar för effektiv rehabilitering, ökad kunskap och förbättrat stöd för att 

minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.  

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft bildades 1988 och är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och 

religiöst obunden handikapporganisation med cirka 3 000 medlemmar. Vi har läns- och 

lokalföreningar över nästan hela landet. Hjärnkrafts värdegrund  

Hjärnkraft bygger sitt arbete på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och utgår från principen om alla individers lika värde och lika rätt.  

Hjärnkraft arbetar för ett samhälle med full delaktighet för alla och där även personer med 

förvärvade hjärnskador är välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet.  

Dina arbetsuppgifter  

Förbundssekreteraren har under förbundsstyrelsen det övergripande/operativa ansvaret för 

verksamheten och kansliets medarbetare. Detta innefattar bl.a. arbetsledning för kansliets 

anställda, arbetsmiljöarbete, budget och budgetuppföljning. Förbundssekreteraren ansvarar 

också för att bereda handlingar inför FS och AU möten samt inför förbundsstämman. Andra 

arbetsuppgifter är att företräda förbundet och ansvara för löpande kontakter med myndigheter 

och organisationer, kontakter med lokalföreningarna och medlemmar. Ta fram förslag och 

underlag för nya projekt, bidragsansökningar och redovisningar.  

Vem är du?  

Du har akademisk utbildning med beteende- och samhällsvetenskaplig inriktning, annan 

utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller har inhämtat kunskaper på annat sätt, 

relevanta för tjänsten. Vi vill även att du har erfarenhet av ledarskap samt kunskaper om 

arbete i en ideell organisation.  

Du är lyhörd och flexibel med blick för lösningar. Du är också strukturerad, analytisk och 

resultatinriktad och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet innebär många kontakter, så 

du måste kunna upprätta och utveckla dem, liksom att kunna framträda inför människor. Du 

är en person som visar engagemang.  

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av 

ytterligare jobbannonser.  

Upplysningar om tjänsten ges av 

Förbundsordförande Maria Lundqvist-Brömster, mobil 070-361 00 02 och vice ordförande 

Björn Boquist mobil 070-331 32 16. 

Ansökan skickas per mejl till maria.bromster@hjarnkraft.se senast 2017-08-31. Vi går 

igenom ansökningarna löpande viket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden 

gått ut. 
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