
 

 

 

 

IF Metall Bergslagen söker 

Rekryterare till avdelningen. 
IF Metall söker en Rekryterare med erfarenhet av fackligt arbete 

och som trivs med att ha kontakter med andra människor. Här 

erbjuds du ett meningsfullt och utvecklande arbete, där du gör 

skillnad för våra medlemmar varje dag. Tjänsten är en 

projektanställning i 12 månader på heltid och tillträde är under 

hösten 2020. 
 
Arbetsuppgifter 
I rollen svarar du för att värva medlemmar, rekrytera förtroendevalda, bilda och stödja klubbar och 
att stärka organisationen. Arbetet förekommer inom hela avdelningens geografiska område och 
ansvaret sträcker sig över samtliga kollektivavtalsområden som finns i regionen. Som rekryterare har 
du även ansvar för administrativa arbetsuppgifter såsom att registrera besök och ta fram rapporter i 
IF Metalls CRM etc. 

Som rekryterare arbetar du med ett starkt engagemang, på uppdrag av avdelningsstyrelsen, för 
medlemmarnas intressen. Det är ett omväxlande arbete med många kontaktytor. Du svarar 
självständigt för boka och genomföra företagsbesök. 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har erfarenhet av fackligt arbete. Har du erfarenhet av att arbeta med organisering 
är det meriterande.  

För att lyckas i rollen är du ansvarstagande, kommunikativ och relationsskapande. Du trivs med att 
samarbeta med andra, är lyhörd och har förmågan att anpassa dig utifrån olika sammanhang. Som 
person är du strukturerad och van att planera och prioritera ditt arbete utifrån organisationens 
uppsatta mål. Du är analytisk och har ett helhetsperspektiv, du kan se orsakssamband och har 
förmågan att se hur ett beslut påverkar längre fram. 
  

Du är en van användare av Office-paketet som hjälpmedel i ditt arbete samt goda kunskaper i 
svenska språket, både tal och skrift. Behärskar du även engelska eller ett annat språk betraktas det 
som meriterande. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort och tillgång till bil ett krav. 
Vi förutsätter att du som söker delar arbetarrörelsens värderingar. 

Organisationen eftersträvar mångfald och värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och 
könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. 

 

 

Sista ansökningsdag till tjänsten är den 7 augusti 2020. Varmt välkommen med 
din ansökan innehållande CV och personligt brev till: postbox.avd13@ifmetall.se  
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IF Metall Bergslagen 
IF Metall organiserar anställda inom verkstads-, bil- och kemiindustri, gruvor och tvätterier, och har 
över 9 000 medlemmar på 230 arbetsplatser runt om i avdelningens 8 kommuner  

Anställningstyp: 
Projektanställning 

Anställningsgrad: 
Heltid 

Lön och anställningsvillkor: 
Enligt Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation (AFO) 

Arbetstider: 
Dag 

Sista ansökningsdag: 
2020-08-07 

Tillträde: 
Enligt överenskommelse/Hösten 2020 

Arbetsplats/placeringsort: 
Fagersta 

Kontaktpersoner: 
Tobias Olofsson, 070-644 58 48 

Magnus Riikonen, 072-555 28 16   

Organisationens hemsida: 
www.ifmetall.se/bergslagen 

Adress: 
Västmannavägen 23, Fagersta 

 

http://www.ifmetall.se/

