Prosjektrådgiver
Norsk Flygerforbund (NF) er det ledende flygerforbundet i Norge, som organiserer flygere i alle deler
av luftfarten; tung luftfart, helikopterselskap offshore og innland, luftambulansetjenesten,
flyinstruktører, dronepiloter og studenter. NF er medlemsforbund i LO. Norsk Flygerforbund
representerer norske piloter i European Cockpit Association (ECA) og den globale
flygerorganisasjonen IFALPA. ECA og IFALPA jobber for å fremme det høyeste nivå av flysikkerhet,
samt sosiale rettigheter og arbeidskvalitet for europeiske piloter.

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvar for å utvikle og lede Norsk Flygerforbunds satsing på organisasjon, medlemsutvikling og
rekruttering
Ansvar for å videreutvikle Norsk Flygerforbunds digitale strategier, kommunikasjonsplattformer og
sosiale medier
Utvikle verktøy for medlemsutvikling og rekruttering
Oppfølging av Norsk Flygerforbunds organisatoriske strategiplan
Ha utstrakt kontakt med Norsk Flygerforbunds medlemsforeninger og styrke medlemskontakten
Ansvar for skolering av tillitsvalgte
Utarbeide medlemsfordeler
Jobbe tett opp mot LO
Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevant høgskole/universitetsutdannelse og/eller tilsvarende relevant arbeidslivserfaring
Erfaring fra prosjektledelse
Ha god kunnskap om luftfart spesielt og om fagbevegelsens organisatoriske og politiske arbeid
Kunnskap om forhandlinger, tariffavtaler og lønns- og arbeidsbetingelser
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Solid digital kompetanse
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Analytiske evner
Ledererfaring/bakgrunn fra fagbevegelsen er en fordel
Gode engelskkunnskaper
Vi trenger en selvstendig medarbeider, og den som ansettes har også mulighet til å påvirke deler av
oppgavene som legges til stillingen

Vi tilbyr
•
•
•
•

Spennende arbeidsoppgaver i et solid fagmiljø
Pensjons- og forsikringsordninger i forbundets kollektive ordninger
Avtale om fleksibel arbeidstid
Lønn i henhold til tariffavtale

Søknadsfrist: 6. juni. Søknad med CV sendes på e-post: nf@flyger.no Snarlig tiltredelse.
For opplysninger om stillingen, kontakt generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem på telefon 920 55311.

Nøkkelinformasjon
Stillingsbrøk: 100 %
Heltid, 1 års prosjektstilling med mulighet for forlengelse
Antall stillinger: 1
Arbeidssted: Oslo

