Vill du hjälpa Ordfront att bli fler? Vi söker 2-3 engagerade medlemsvärvare!
Ordfront är en förening som sedan starten 1974 har jobbat för demokrati, mänskliga
rättigheter, yttrandefrihet och solidaritet. Ordfront driver opinion kring viktiga och aktuella
rättighetsfrågor och anordnar utbildningar om mänskliga rättigheter och demokrati. Vi ger ut
Ordfront Magasin, som inte bara är en medlemstidning utan även en viktig och oberoende röst
i samhällsdebatten. Ordfront är även huvudman för Nordens största konferens om mänskliga
rättigheter, MR-dagarna och för Demokratiakademin, ett nätverk som samverkar kring
demokratifrågor.
Medlemmarna är mycket viktiga för vårt oberoende och Ordfront söker nu därför duktiga,
ihärdiga och engagerade medlemsrekryterare. Som medlemsrekryterare blir din uppgift att,
främst på telefon, värva nya medlemmar och locka tillbaka gamla. Uppdraget inleds med en
utbildning om Ordfront, vårt arbete och medlemsnyttan. Som medlemsrekryterare får du
också, utan kostnad, delta i våra kurser i mänskliga rättigheter och demokrati.
Vem söker vi?
Det är mycket viktigt att du delar Ordfronts värdegrund om alla människors lika värde och
rättigheter. Vi ser också gärna att du har ett engagemang för nutida samhällsfrågor.
Vi söker en utåtriktad och förtroendeingivande person som är bra på att engagera, har en stark
vilja att lyckas och som gillar att skapa dialog med nya människor.
Du får gärna ha erfarenhet av värvning och/eller försäljning.
Du behärskar det svenska språket väl i tal.
Tidigare erfarenhet av engagemang i en ideell organisation eller förening är inte ett krav, men
starkt meriterande. Arbetet är på vardagar mellan kl. 18 och 21, och du sitter i våra lokaler på
Karlbergsvägen 66 A i Stockholm.
Lön: Initialt 135 kr/timmen inklusive semesterersättning. Provision utgår efter visst antal
värvade medlemmar. Anställningen är på 2 månader med möjlighet till förlängning eller
förnyat uppdrag efter överenskommelse.
Tillträde så snart som möjligt.
Läs mer om vår verksamhet på www.ordfront.se.
Skicka din ansökan till info@ordfront.se. För frågor om jobbet hänvisar vi till samma
mejladress. Vi söker löpande och tjänsten startar när vi har en arbetsgrupp på minst tre
personer. När vi har en arbetsgrupp på minst tre personer kommer introduktionsutbildningen
att hållas.
För fackliga frågor var god maila Pernilla Dure på pernilla.dure@ordfront.se.
Ordfront är kollektivavtalsanslutet.

