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Ombudsman med inriktning på rehabilitering, 

hälsa och digitalisering  

Om oss 

Afasiförbundet är en idéburen, ideell medborgarrättsorganisation som 

bedriver påverkansarbete för delaktighet och ett tillgängligt samhälle för 

alla. Påverkansarbetet har sin grund i FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning och allas lika värde. Afasiförbundet 

organiserar personer med afasi och språkstörning/DLD och deras anhöriga. 

Om dig  

Vi söker dig som är självständig, initiativrik och prestigelös och har ett 

genuint engagemang för vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga 

egenskaper som till exempel samarbetsförmåga och förhållningssätt. Som 

medarbetare på vårt kansli som består av fyra personer måste du vara 

beredd att jobba med ett brett spektrum av arbetsuppgifter och vara 

flexibel.  

Arbetsuppgifter 

Bevaka och samla in kunskap inom områdena rehabilitering, hälsa, 

digitalisering/e-hälsa, tillgänglighet/universell utformning samt andra 

relevanta frågor inom funktionshinderområdet. Arbetet innebär att bedriva 

påverkans- och opinionsbildande arbete på riksnivå självständigt eller 

tillsammans med förtroendevalda och övriga medarbetare på 

förbundskansliet. Kontakter med myndigheter, beslutsfattare och övriga 

civilsamhället ingår liksom arbete med remissvar, skrivelser och artiklar till 

medlemstidning.  

En del av tjänsten innebär att ge stöd och utbildning till förtroendevalda i 

våra länsföreningar för att stärka dem i sitt påverkansarbete kring 

rehabilitering, hälsa och digitalisering inom regioner/landsting. Några resor 

per år ingår därför i arbetet. I tjänsten ingår även administrativt löpande 

arbete på kansliet. 

Kvalifikationer 

• Universitets- eller högskoleutbildning inom det 

samhällsvetenskapliga området eller med annan relevans för 

arbetsuppgifterna  

• 4-5 års yrkesverksamhet, gärna inom funktionsrättsrörelsen eller 

annan ideell organisation 

• Förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete 

• God administrativ förmåga 

• God kommunikativ förmåga och att uttrycka sig väl i tal och skrift 
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• Meriterande att ha kunskaper om hälso- och sjukvård, digitalisering, 

funktionshinderområdet och/eller arbete inom ideell sektor och 

föreningsliv 

 

Varaktighet: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning  

Arbetstid: Heltid 

Arbetsplats: Kampementsgatan 14, Stockholm. Resor i hela landet ingår.  

Ansökan skickas per e-post till kanslichef Linda Bergfeldt 

linda.bergfeldt@afasi.se Eventuella frågor skickas per e-post till Linda 

Bergfeldt eller till Förbundsordförande Berit Robrandt Ahlberg 

ordforande@afasi.se  

Vi arbetar kontinuerligt med urvalet så ansök så snart som möjligt. 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i 

samband med denna annons.  
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