Vil du ta Finansforbundet til nye høyder?
Vi har nå ledig stilling som rådgiver i prosessområde Marked.
Finansforbundet jobber for at ansatte i finans og teknologi skal ha innflytelse
på egen arbeidshverdag, få bedre lønnsvilkår og riktig kompetanse. Som
samfunnsaktør arbeider vi for trygge og attraktive arbeidsplasser og en
bærekraftig næring.
Finansforbundet er den dominerende fagforeningen i vår bransje. Nå ønsker vi
oss en aktiv, fremoverlent og positiv kollega som kan hjelpe oss med å få enda
større fart på medlemsutviklingen. Ved å ta godt vare på de medlemmene vi
allerede har og samtidig sørge for å rekruttere flere, vil vi styrke vår
forhandlingskraft.
Dette blir dine hovedoppgaver:
•

•
•
•
•

Ha en KAM-rolle der du følger opp medlemsutviklingen i bedriftene og
bistår tillitsvalgte med aktiviteter og måltall for medlemsvekst, herunder
pleie av eksisterende og verving av nye medlemmer
Bistå tillitsvalgte i å utvikle lokale kampanjer
Bistå tillitsvalgte med deres medlemskommunikasjon i egen bedrift,
delta på medlemsmøter, utarbeide og holde presentasjoner etc.
Logge aktiviteter i CRM og rapportere resultater
Håndtere prosessen rundt bestilling/leveranser av profilartikler og
vervegaver

Vi ser for oss at du har følgende bakgrunn:
•
•
•
•
•
•

Høyere relevant utdanning innenfor salg og markedsføring, eller annen
relevant utdanning
Svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Erfaring fra andre virksomheter, gjerne finans, fagforening eller frivillige
organisasjoner
Dokumenterte resultater fra salg av produkter og tjenester eller verving
av medlemmer
Oppdatert kompetanse på markedsføringsverktøy, kanaler og metodikk
Har du vært engasjert i tillitsverv eller organisasjonsarbeid, er det en fordel

Vi tror du har disse egenskapene:
Du er samfunnsengasjert, tar gjerne initiativ og er god på å bygge relasjoner
på tvers av mennesketyper og organisasjoner. Samtidig drives du av å nå
resultater og vet at du må jobbe systematisk og analytisk for å få det til.
Vi tenker at du er kreativ og liker å jobbe selvstendig, samtidig som du setter
pris på å være en del av vårt team. Du har et naturlig «salgsgen» og
motiveres av å ha kontakt med folk i «alle leire». Ikke minst er du opptatt av

et fortsatt godt arbeidsliv for alle i Norge i årene fremover og ser dette som
en mulighet for å gi ditt bidrag.
Dette får du hvis du begynner hos oss:
En spennende jobb i en moderne organisasjon med et godt fagmiljø, der du
får muligheter til å påvirke innholdet i rollen selv. Utfordrende og varierende
arbeidsoppgaver samt gode utviklingsmuligheter. Konkurransedyktige
betingelser.
Vil du vite mer, ta kontakt med leder Marked, Ane Køber Guldvik, på mobil
415 06 828 eller fagansvarlig verving, Ann-Mari Gjøstein, på mobil
990 44 844.
Søknadsfrist: 31. mai 2021
Søknad med CV sendes til HR ved Beathe Wold, bwo@finansforbundet.no

