
 

  

 
Rädda Barnens Ungdomsförbund söker 

Generalsekreterare 
 
 
Bakgrund 
Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla från 7- 25 år kan vara 
medlemmar. Vi är ett förbund av barn och unga för barn och unga, med verksamhet 
som bygger på frivilligt engagemang. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet 
förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för att Barnkonventionen, FN:s 
konvention om barnets rättigheter, ska efterlevas och respekteras. 
 
Vi är ett politiskt förbund som anser att man måste se barn som en viktig del av 
samhället. Barn är kompetenta och unika individer som själva kan förändra sin 
situation, men det krävs förutsättningar i form av möjligheter och kunskap om sina 
egna rättigheter. Barn har förmågan, men det är de vuxnas ansvar att 
förutsättningarna finns. 
 
Vi kämpar för att barn och ungas tankar, åsikter och erfarenheter ska tas på allvar i 
alla lägen. 
 
Just nu söker vi en högsta tjänsteperson, titulerad generalsekreterare, som kan 
hjälpa oss att utveckla organisationen vidare. Som generalsekreterare kommer din 
främsta uppgift vara att leda Rädda Barnens Ungdomsförbunds (RBUF) verksamhet 
på uppdrag av förbundsstyrelsen.  
 
I detta arbete ingår att leda förbundskansliets arbete med att genomföra 
verksamhetsplanen. Generalsekreteraren arbetar kommande år med huvudfokus på 
att stötta förbundsstyrelsen i mer långsiktiga förändringar för stabilitet.  
 
Förstahandspriortering ska alltid vara att säkerställa samt strategiskt se över 
framtida inkomstkällor, genomförande av verksamhetsplanen samt att förbundets 
personalansvar sköts riktigt enligt lagstiftningen.  Personen rapporterar sitt arbete 
direkt till förbundsstyrelsen, genom förbundsordföranden. Tillsammans med RBUF:s 
förbundsordförande utgör hen förbundets ledning. 
 

 
Som person tror vi att du är utåtriktad och har lätt att ta kontakt med andra 
människor. Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på både 
engelska och svenska och kan när så krävs sammanfatta mer komplexa händelser 
och processer på ett tillgängligt vis. Du har förståelse för vad en tjänstepersonsroll 
innebär och är därför prestigelös, välorganiserad och lojal. Det är också nödvändigt 
att du trivs med att arbeta under högt tempo men kan sätta stopp för ohälsosamma 
arbetsrutiner. Vi förutsätter naturligtvis att du delar våra feministiska samt 
antirasistiska barnrättsvärderingar. Vi tror att du har en bakgrund i det unga 
civilsamhället, men även kanske började som aktivist och har kvar en brinnande 
aktivistsjäl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Kvalifikationer 
Utbildning eller på något annat sätt anförskaffad erfarenhet av 
personaladministration, arbetsrätt, ledarskap och chefsskap.  
 
Utbildning eller på något annat sätt anförskaffad erfarenhet i arbetsgivaransvar.  
 
Utbildning eller dokumenterad erfarenhet av ekonomistyrning, budgetansvar, 
verksamhetsplanering och utvärdering samt dess tillhörande processer. 
 
Du har erfarenhet av att stötta ett beslutande organ genom ex beredning, 
utredning och framtagande av styrdokument och handlingar.  
 
Du kvalificerar för att leda processer gällande våra kommunikationskanaler, 
samarbeten och samverkan med vår moderorganisation Rädda Barnen.  
 
Du har erfarenhet av bidragsansökningar från statliga och institutionella 
bidragsgivare.  
 
Meriterande 
Det är meriterande om: 
 
Du har kunskap eller erfarenhet i att leda unga människor, samtidigt som du 
erbjuder barn och unga en plattform för att själva kunna bygga en starkare 
organisation som leds av barn och unga, för barn och unga. Du har också koll på 
åldersmaktsordningen och dess effekter samt vet hur du ska förhålla dig till 
maktordningen som högsta tjänsteperson.  
 
Du har erfarenhet eller kunskap om hur cisheteronormen fungerar och påverkar 
ungdomsorganisering och medlemsbasen; för att fortsätta bygga en starkare 
organisation med god kunskap om frågorna och säkerställa safe-spaces för våra 
medlemmar.  
 
Du kan resonera kring rasifiering och dess tillhörande processer och har kunskap i 
hur vi bygger en tillgänglig antirasistisk rörelse med organisatorisk självkritik som 
verktyg. 
 
I och med att vi är ett ungdomsförbund som leds av unga och för unga, ser vi gärna 
att du som söker är under 30 år.  

 
  

Omfattning, lön och til lträde 
Tillsvidare heltidsanställning med arbetsvecka på 37,5 timmar. Provanställning sex 
månader tillämpas. Tillträde 1 januari eller enligt överenskommelse. Lämna 
löneanspråk i ansökan. Lön enligt kollektivavtal med IDEA/Unionen.  
 
 
Kontakt 
Jorge Londoño    Isak Thomas Gerson  
jorge@rbuf.se   isak@rbuf.se  
076 012 65 57    070 729 44 75  
Förbundsordförande   Facklig representant 

 
 
Ansökan 
Skicka din ansökan till jobb@rbuf.se senast den 18e oktober. Ansökan kommer att 
anonymiseras i början av processen. CV och personligt brev på max  en sida var. 


