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Vi söker ombudsman

Vi söker även centrala 
skyddsombud

En uppmaning från 
Officerstidningens 
chefredaktör

Nyanställd i FM?
Du har väl inte missat vår korta digitala introkurs?

10 minuter på valkommentillarbetslivet.se och du kommer att ha 
lite bättre koll på dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

Värva en kollega -  
få två biobiljetter!

Läs mer om hur du går tillväga på  
officersforbundet.se/varva-en-kollega

Nu söker Officersförbundet ännu en ombudsman för att 
ytterligare stärka kansliet. 

Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med de andra 
ombudsmännen ge råd och stöd till Officersföreningarna, enskilda 
medlemmar samt att utbilda förtroendevalda. Du kommer också 
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. Vore inte det något att sätta på sitt CV? 
 
Du som söker ska ha:
Ett starkt engagemang för Officersförbundets medlemmar och 
en förmåga att pedagogiskt förklara och utbilda i avtal och regler. 
du bör också ha erfarenhet från fackligt arbete samt varit elev vid 
någon av Officersförbundets kurser
 
Tjänsten är tidsbegränsad, som längst 2 år. Läs mer på vår 
webbplats, officersforbundet.se/jobbahososs 

Frågor?  
Kontakta förbundsdirektör Peter Löfvendahl på telefon  
070-580 51 07. Eller Conny Jansson som är facklig representant 
för Saco-föreningen på telefon 08-440 83 30. Det går också bra att 
skicka e-post till kansliet[at]officersforbundet.se.  

Nu söker samtliga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten 
centrala skyddsombud för att vara sammanhållande part i 
arbetsmiljöfrågor. Är det du kanske? 

Som centralt skyddsombud kommer du att ha kvar din ordinarie 
befattning, men har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget. 
Under sådan ledighet behåller man sina anställningsförmåner. 
 
Uppdraget innebär främst att företräda arbetstagarna i arbetsmiljö-
frågor och samordna arbetet för organisationsenheternas 
huvudskyddsombud. Du kommer att arbeta nära de fackliga 
organisationerna.

Vi vill att du ska vara anställd och tjänstgörande inom FM samt att 
du idag verkar som skyddsombud. Uppdraget kräver stor personlig 
integritet. 

Läs mer om uppdraget samt hur du ansöker på vår webbplats,    
officersforbundet.se/jobbahososs 

Officerstidningen ska vara tidningen för Officersförbundets 
medlemmar, därför vill vi skriva om sådant som engagerar och 
är angeläget för er. Har du ett nyhetstips? Har du sett eller hört 
något som vi borde titta närmare på? Är du arg på hur något i 
verksamheten fungerar? Har du råkat ut för något? Hör av dig till 
oss och berätta. 

Om du lämnar uppgifter till oss omfattas du av källskydd. Det 
innebär att journalisten som har tagit emot ett tips eller en uppgift 
inte får röja identiteten på den som vill vara anonym. Det är 
straffbart för den som tagit emot en sådan anonym uppgift att 
avslöja källan.

Vad du vill läsa om i tidningen framöver? Mejla josefine.owetz@
officersforbundet.se eller ring/smsa till 070-654 45 00. 

Om du vill vara anonym också för redaktionen kan du 
ringa från ett dolt nummer eller mejla oss från en tillfällig 
e-postadress. Du kan också skicka ett fysiskt brev med ditt tips till 
Officerstidningen, Box 5338, 102 47 Stockholm. 

Hälsningar från Josefine Owetz, chefredaktör Officerstidningen 


