
Landsorganisationen, LO, är en facklig centralorganisation med 
15 medlemsförbund och ca 1,5 miljoner medlemmar. LO har till 
uppgift att samordna medlemsförbundens arbete för rättvisa 
löner, goda arbetsvillkor och arbete åt alla. På kansliet i 
Stockholm arbetar ca 100 personer. Dessutom finns LO regionalt 
och lokalt genom LO-distrikten och LO-facken i kommunerna. 
Besök oss gärna på vår hemsida www.lo.se. 

 
 

LO-distriktet i Skåne söker valanställd 
 
Tjänsten är placerad på LO-distriktet i Skåne och du utgår från vår expedition i Malmö. 

Anställningen gäller en visstidsanställning med tillträde enligt överenskommelse, men med 

sikte på start redan september/oktober 2017. Tjänsten upphör efter 30 september 2018. 

Tjänsten går under kollektivavtalet gällande tjänstemän mellan Arbetsrörelsens 

förhandlingsorganisation AFO och Handelsanställdas förbund.  

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter/områden kommer att bestå av att bistå i samordningen av 

LO-distriktets valarbete.  

 

Det innebär: 

 vara LO-distriktet behjälplig att samordna förbundsavdelningarna i valrörelsen 

 planera och genomföra LO-on tour med LO-facken i kommunerna, en utåtriktad 

verksamhet 2/5-3/6 2018 i alla Skånes kommuner. 

 erbjuda förtroendevalda utbildningar och föreläsningar gällande politik  

 kunna vara förbundsavdelningarna behjälplig med användandet av fackliga kandidater vid 

arbetsplatsbesök. 

 samordna utåtriktade och andra förekommande aktiviteter för förbundsavdelningarna och 

LO-facken i kommunerna  
 

 

Vi söker dig som 

 har eller har haft förtroendeuppdrag och/eller anställning inom LO-förbund 

 har en bred erfarenhet av arbete inom arbetarrörelsen. 

 har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. 

 har idérikedom och initiativförmåga 

 har en dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar inom områden 

som politik, arbetsmarknadsfrågor och retorik 

 har goda kunskaper om fackföreningsrörelsens ideologi, arbetssätt och organisation 

 

Självfallet delar du arbetarrörelsens värderingar.  

 

Som person är du: 

Kreativ, strategisk och taktisk, analytisk, utåtriktad, har god samarbetsförmåga, lätt för att 

bygga kontakter och kontaktnät. tycker även om att arbeta i grupp, har god förmåga att 

uttrycka dig i tal och skrift. 

 

Välkommen med din intresseansökan senast 18 augusti 2017 till mikael.j.andersson@lo.se 
 

Ytterligare information om tjänsten lämnas av: 

Mikael Andersson, LO-distriktets förste ombudsman (semester 14/7-11/8, 073-3017624)  

Facklig kontaktperson: Camilla Ekholm (semester till 7/8, 040-6645390)  

 


