
 

 
 
Fastighetsanställdas Förbund är ett LO-förbund med 29 000 medlemmar i hela landet. 
Förbundet har fem regionala kontor, region Nord i Sundsvall, region Ost i Solna, region Tvärs i Örebro, region Väst i 
Göteborg och region Syd i Malmö. Förbundskontoret finns i Stockholm. Förbundet har ca 60 anställda runt om i 
landet varav 14 finns på Förbundskontoret. Förbundet organiserar fastighetsskötare, städare och sanerare, 
anställda inom privata företag, kommunala bostadsföretag, idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar och Samhall  
 
   Vi söker 

Ombudsman med verksamhetsansvar för 
Avtal och förhandling 

 
Tjänsten är placerad på förbundskontoret i Stockholm. Du arbetar tillsammans med ledningen 
och förbundets övriga verksamhetsansvariga för att genomföra och utveckla förbundets 
verksamhet ur ett helhetsperspektiv och inom ramen för Kongressen och förbundsstyrelsen 
beslut.  
 
Du ansvarar för verksamhetsområde Avtal och förhandling och har ansvaret för ett antal 
avtalsområden. Arbetet innebär bland annat att du genomför riksavtalsförhandlingar och 
centrala förhandlingar. Du ger rådgivning, och stöd till ombudsmän och förtroendevalda.  
 
Du har ansvaret för budgetering, verksamhetsplanering, utveckling, genomförande och 
uppföljning, och leder verksamheten tillsammans med regionernas samordnare.  
Du företräder förbundet i centrala arbetsgrupper och kommittéer inom verksamhetsområdet i 
LO, 6F, och andra närstående organisationer.  
 
Kvalifikationer  
 
Du har lång erfarenhet av förhandlingsverksamhet, och du har stor kännedom om den svenska 
modellen, arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. 
 
Du har en god kännedom om förbundets organisation, stadgar och verksamhet. 
Du har vana att företräda organisation i olika sammanhang, hålla presentationer och uttrycker 
dig väl i tal och i skrift. Du kan leda dig själv och andra och har förmåga att självständigt initiera, 
driva och slutföra projekt av olika karaktär. Du gillar utmaningar och är positiv till nya idéer, som 
till exempel digital utveckling och nya sätt att organisera och aktivera medlemmar och 
förtroendevalda. 
 
För tjänsten gäller kollektivavtalet mellan AFO/AFF samt förbundet resereglemente, samt i 
förekommande fall skatteverkets regler och riktlinjer. Tjänsten innebär oregelbundna 
arbetstider och resor i hela landet. Tillträde sker enligt överenskommelse. 
 
Närmare upplysningar  
Andre förbundsordförande Yvonne Nygårds, tel 08-696 11 51 
Facklig kontaktperson Ombudsmannaklubben: Larry Stewart tel: 031-859672 
 
Ansökan 
   
Personlig brev och CV skickas till rekrytering@fastighets.se 
Sista ansökningsdag är den 31 oktober.    


