Finansforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for
ansatte i finans og IT, som er tilsluttet YS. Med 32 000 medlemmer og 1 100
tillitsvalgte er forbundet en dominerende aktør i finansnæringen.
Vi er 47 ansatte, og har moderne lokaler i Bjørvika i Oslo.

RÅDGIVER/SPESIALRÅDGIVER KOMPETANSE
Finansforbundet har ledig stilling som rådgiver/spesialrådgiver kompetanse.
Vi er stolte av å ha dyktige og profesjonelle tillitsvalgte i vår organisasjon,
derfor er opplæring av tillitsvalgte en viktig del av Finansforbundets
virksomhet. Dette tilbyr vi gjennom fysiske og digitale kurs/konferanser,
gjennom nettstedet www.finansforbundet.no/tillitsvervet og gjennom
direkte rådgivning.
Stillingen som rådgiver/spesialrådgiver er organisatorisk plassert i
prosessområde Kompetanse og har felles leder og tett samarbeid med
prosessområde Forhandlinger.
Arbeidsoppgaver:
• Identifisere kunnskapsbehov hos tillitsvalgte og utvikle kurs i tråd
med behovene
• Avholde og lede kurs og opplæring av tillitsvalgte
• Bidra i utvikling av tillitsvalgtorganisasjonen i våre medlemsbedrifter
gjennom fokus på arbeidsmetodikk, strategi og samarbeid
• Utvikle, oppdatere og publisere fagmateriell
• Bidra til Finansforbundets digitale kunnskapssatsning herunder
digitale klasserom, fagfilmer, streaming mm.
Kvalifikasjoner:
Som rådgiver/spesialrådgiver Kompetanse er du glad i å videreformidle
kunnskap og har gode pedagogiske evner med erfaring innen
voksenpedagogikk. Kunnskap om digitale flater for læring er en fordel.
Vi søker en person med relevant høyere utdanning. Relevant arbeidserfaring
kan kompensere for manglende formalkompetanse. Kjennskap til
beslutningsstrukturer i organisasjonslivet vil også være en fordel.
Noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen.
Egenskaper:
Du er kreativ, glad i mennesker, strategisk, arbeidsom, uredd og selvstendig.
Du er nysgjerrig på ny teknologi og du har gode kommunikasjons- og
samarbeidsevner.
Vi tilbyr:
En spennende jobb i en moderne organisasjon med et godt fagmiljø.
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver som endrer seg i takt med våre
medlemmer og tillitsvalgtes behov. Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tiltredelse etter avtale.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
leder Anne Cecilie Andresen, mobil 926 63 319, eller
fagansvarlig kompetanse Inger Eline Romundgard, mobil 415 58 295.
Søknadsfrist: 13.01.2019

Søknad med CV sendes til HR ved Beathe Wold, bwo@finansforbundet.no

