
 

 

Valsamordnare till Centerpartiet i Halmstad 
 
Vi söker dig som vill samordna arbetet för en vinnande valrörelse  
för Centerpartiet i Halmstad 
 
I uppdraget ingår att:  
- vara "spindeln i nätet" och koordinera vårt arbete och våra resurser under hela valrörelsen 
- arbeta med extern kommunikation och valaktiviteter  
- skapa förutsättningar för ideellt engagemang i valrörelsen 
- tillsammans med styrelsen ansvara för valrörelsen i sin helhet och för att samordningen 
kring valplanen följs  
 
Du som söker tjänsten bör:  
- kunna arbeta självständigt, kreativt och strukturerat, ta egna initiativ och driva processer 
framåt  
- ha erfarenhet att planera och genomföra kampanjer och/eller projekt 
- ha administrativa kunskaper och vara bra på att utrycka dig i tal och skrift 
- vara lyhörd och bidra till en god lagkänsla 
- ha körkort och tillgång till bil då tjänsten innebär resor i hela Halmstads kommun 
- dela centerpartiets värderingar och grundsyn på samhället 
 
Det är meriterande om du:  
- har erfarenheter av liknande arbete eller uppgifter inom Centerpartiet eller ideell sektor 

- har arbetat i valrörelse tidigare  

- har kunskaper och erfarenhet av att arbeta med PR och kommunikation mot traditionella 
medier, i sociala medier och med hemsidor 
 
Vi tror dessutom att arbetsglädje är en bra förutsättning för att göra ett bra arbete, så humor 
och ett positivt förhållningssätt hos dig är viktigt för oss!  Vi värdesätter personliga 
egenskaper och gruppens sammansättning högt i samband med rekryteringar och vi ser 
gärna att människor med olika bakgrund söker för att berika vår verksamhet. 
 
 
Anställning 
Tjänsten är en visstidsanställning från och med 180401. Lönen motsvarar fyra månaders 
heltid med möjlighet att fördela arbetstiden flexibelt fram till 180731. Sista arbetsdag 180930. 
Större delen av arbetstiden ligger på dagtid men innefattar också vissa kvällar och helger. 
Centerpartiet i Halmstad är din arbetsgivare. Arbetsplatsen är förlagd till partiets 
valexpedition i Halmstad med hela kommunen som arbetsfält.  
 
Lön 
Lämna löneanspråk tillsammans med ansökan. Vi tillämpar individuell lönesättning. 
 
Ansökan 
Ansökan med CV skickas till: camilla.w.heuren@centerpartiet.se 
Märk mailet med ”Ansökan till tjänsten som valsamordnare”. 
Sista ansökningsdag 171105. 
 
Ytterligare information 
För information om tjänsten och arbetsuppgifter kontakta kretsordförande Camilla Heuren, 
mobilnr 070-752 20 08. 
 
www.centerpartiet.se/halmstad 
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