
 

Hörselskadades förening i Stockholm är en politiskt, religiöst och obunden medlemsbaserad organisation  
samt en del av Hörselskadades Riksförbund. Hos oss hittar du ett lokalt engagemang för en huvudstad där alla hörselskadade kan leva i full 
delaktighet och jämlikhet. 
 Under det senaste året har HRF Stockholm förvandlats till en modern och aktiv förening som växer och attraherar nya medlemmar. 
Föreningen har i dag cirka 1300 medlemmar och ett kansli med tre medarbetare, beläget i nya fräscha och tillgängliga lokaler på 
Södermalm. 

Ledig tjänst: Medlemsansvarig 

Vi på Hörselskadades förening i Stockholm vill fortsätta att utvecklas till en växande och attraktiv 
arbets- och mötesplats med en av stadens mest tillgängliga lokaler som bas. Vi söker en person som 
gillar utmaningar och att hitta nya vägar som gör att vi har en förening där medlemmarna trivs och 
där hörselsmarta lösningar är en självklarhet. 

Är du vår nya kollega? Är du en som ger positiv energi och gillar utmaningar i att såväl rekrytera nya 
som att vårda befintliga medlemmar ska du absolut söka jobbet hos oss! 

 Som medlemsansvarig sköter du administration av medlemsregister, uppdateringar (men registret 
sköts centralt), informationsbrev, medlems-och värvningskampanjer men har också att hantera 
frågor från medlemmar och förtroendevalda. En stor del av jobbet kommer vara att hitta olika sätt 
att rekrytera nya medlemmar då de är vår viktigaste resurs i föreningen och som kan fortsätta vara 
med och arbeta för ett hörselsmart samhälle. Det viktigaste är att våra medlemmar hyser förtroende 
för vår organisation och känner sig välkomna till föreningen. 

Din profil: 

Du har tidigare erfarenhet från medlemsvärvning med goda uppnådda resultat 

Du är initiativrik och drivande med ett strukturerat arbetssätt 

Du har lätt för att knyta kontakter med människor och arbetar bra tillsammans med andra 

Du arbetar bra med äldre och personer med funktionsnedsättning 

Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift 

Meriterande om du har arbetat inom ideell sektor och har erfarenhet av hörselfrågor 

Och självklart delar du våra grundläggande rättigheter om alla människors lika värde och rättigheter. 

Anställning: 

Projektanställd 1 år. Omfattning: Halvtid med framtida möjligheter till utökad arbetstid. 
Tillträde enligt överenskommelse 

Föreningen omfattas av kollektivavtalet mellan Unionen och KFO. Vi eftersträvar mångfald och 
välkomnar sökande oavsett ålder, könsidentitet, etnisk tillhörighet eller funktionsvariation. 

Som anställd omfattas du av förmåner såsom friskvårdsbidrag, rikskort och flextid. Vi satsar på 
personalens kompetensutveckling och trivsel för att bibehålla och utveckla en god arbetsmiljö. 

Vi tar enbart emot ansökan via e-post. Skicka ansökan innehållande personligt brev och CV till 
erik.hall@hrfstockholm.se senast den 30 september. Skriv medlemsansvarig i ämnesraden. 

Intervjuer kommer att göras löpande 

mailto:erik.hall@hrfstockholm.se

