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I november drar årets sista konferens igång. Konferensen 
vänder sig till våra förtroendevalda och denna omgång, även 
till skyddsombuden.

Konferensen är ett utmärkt tillfälle att få information om avtal, 
förbundsaktuella frågor, försäkringar med mera. Denna konferens 
fokuserar dessutom på arbetsmiljö, därför erbjuds även plats 
till ett skyddsombud per förening. Utöver det sker även en 
ordförandekonferens under dessa dagar. Anmälan görs via din 
förening eller vår webbplats. Skynda dig, få platser kvar och 
anmälningstiden går snart ut.  

När: 25-26 november
Var: Quality Hotel Winn, Haninge/Stockholm 
Sista anmälningsdag:  Fredag 1 november

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 1–2 år. 

Som ombudsman kommer du att delta i kansliets beredning av 
ärenden, alltifrån den individuella medlemmens frågor kring 
exempelvis lön, arbetstid och arbetsmiljö – till frågor som berör 
nationell försvarspolitik i både stort och smått. Efter tiden hos 
oss kommer du att ha en tung merit att addera till ditt CV, och 
samtidigt ha varit med i det viktiga arbetet att bevaka och förbättra 
anställningsvillkoren för våra medlemmar.

Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med de andra 
ombudsmännen ge råd och stöd till Officersföreningarna, enskilda 
medlemmar samt att utbilda förtroendevalda.

Du som söker ska ha:
• Ett starkt engagemang för Officersförbundets medlemmar
• En förmåga att pedagogiskt förklara och utbilda i avtal och 

regler

Du som söker bör ha:
• Erfarenhet från fackligt arbete
• Varit elev vid någon av Officersförbundets kurser

Kontakt:
Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av förbundsdirektör 
Peter Löfvendahl. Facklig representant är Conny Jansson, SACO-
föreningen. Båda nås på telefon 08-440 83 30, Peter nås även på 
telefon 070-580 51 07.

Ansökan:
Vi vill ha din ansökan senast 31 oktober. Tillsättning av 
anställningen kan ske under ansökningstiden. 
Ansökan skickar du till kansliet@officersforbundet.se eller 
Officersförbundet
Box 5338
102 47 STOCKHOLM

Läs mer på vår webbplats, 
www.officersforbundet.se/jobbahososs

Avtals- och 
utbildningskonferens

Vi söker ombudsman 
med inriktning 
förenings- och 
medlemsstöd

Ett fel smög sig in i ett av svaren på sidan ”Fråga förbundet” 
i senaste numret av Officerstidningen 06/2019. 

Taket för sparade semesterdagar är 35 och inte något annat. 

I veckan hälsades Martin Sachs välkommen som ny 
ombudsman på Officersförbundet. Fokusområde: 
Arbetsmiljö. 

Martin kommer närmast från en 
befattning på US Central Command i 
Tampa, USA. Innan dess tjänstgjorde han 
som C LEDS MA på HKV under fyra år. 

På kansliet kommer Martin att ge stöd 
och rådgivning till officersföreningar 
och medlemmar. Men han kommer 
även att vara sammanhållande för 
Officersförbundets arbete med 
arbetsmiljö. 

Vi rättar till oss...

Ny medarbetare  
på kansliet 


