
Är du vår nya generalsekreterare? 
 
Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation som arbetar för att stärka och synliggöra 
ensamstående föräldrar och deras barn. Det gör vi bland annat genom opinionsbildning och att 
skapa sociala nätverk. Vår viktigaste fråga är vårdnadsfred, det vill säga hur vi i förebyggande 
syfte får föräldrar att kunna samarbeta kring barnen. Andra frågor som vi också driver är 
barnomsorg på obekväm arbetstid och föräldrars ekonomiska förutsättningar. 
 
Sveriges Makalösa Föräldrar söker nu en person som kan driva förbundets intressefrågor på en 
politisk nivå. Som generalsekreterare är du väl insatt i ensamstående föräldrars situation och kan 
föra dess talan både gentemot beslutsfattarna, men också mot olika yrkeskategorier som på något 
sätt kommer i kontakt med vår målgrupp. 
 
Generalsekreteraren är organisationens högsta befattning och arbetar direkt under 
förbundsstyrelsen. Utifrån årsstämmans och styrelsens beslut svarar du för verksamhetens 
finansiering, planering, genomförande och uppföljning. Styrning och utveckling av verksamheten 
är en viktig del i generalsekreterarens dagliga arbete. 
 
Som generalsekreterare har du förtroendearbetstid. 
 
Vi söker dig som 
 

- Har tidigare erfarenheter av strategiskt utvecklingsarbete att omsätta mål och strategier i 
operativ verksamhet 

- Har cheferfarenhet med ansvar för personal, ekonomi samt verksamhetsledning 
- Är självgående, strukturerad och tar ansvar för en hållbar arbetssituation 
- Har god kommunikativ förmåga och fungerar väl som länken mellan styrelse och kansli 
- Är trygg och motiverande i ditt ledarskap och kan anpassa dig efter olika situationer, 

grupper och individer 
 
Meriterande erfarenheter 
 

- Har kännedom om personalfrågor med fokus på arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsledning 
- Har tidigare erfarenhet av engagemang och uppdrag i det civila samhället 
- Har erfarenhet av ensamstående föräldraskap 
- Det är meriterande med ett eget, upparbetat politiskt nätverk 

 
Tillträde 
 
Efter överenskommelse 
 
Placering 
 
Stockholm 
 
Ansökan 
 
Senast den 28 februari 2018 vill ha din ansökan. Skicka personligt brev och CV till 
christina.olsson@makalosa.org 
 

mailto:christina.olsson@makalosa.org


Vid frågor kontakta styrelseledamot Christina Olsson på telefon 070 202 30 10 eller e-post 
christina.olsson@makalosa.org 
 
Välkommen med din ansökan! 
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