
 

 

 

Politisk sekreterare i Region Sörmland 

Vill du bidra i det spännande arbetet med att utforma och utveckla sjukvården, kollektiv- trafiken 

och den nybildade regionen i Södermanlands län? Då är det här tjänsten för dig!  

Som en av två politiska sekreterare kommer du att arbeta tätt tillsammans med våra två regionråd, 

regionfullmäktigegruppen och dessutom i nära samverkan med partidistriktet. Vi räknar med att du är med 

till 100 procent och bidrar till att arbeta fram förslag, utveckla politiken, arbeta med tjänstemännen i 

regionen, media, partiet, intresseorganisationer mm. 

Kravprofil för politisk sekreterare 

 Du ska vara duktig på att uttrycka dig i tal och skrift 

 Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbete med och via media 

 Du bör ha erfarenhet av politiskt utvecklingsarbete vilket kommer att ske i nära samverkan med 

regionråden och partidistriktet  

 I såväl det löpande arbetet som i kommande valrörelser kommer du att vara en del av den 

gemensamma valorganisationen inom partidistriktet 

 Erfarenhet av och kunskap om kommunal- och/eller landstingspolitik är en merit 

 Du bör vara en utpräglad samarbetsmänniska då vi är tre partier som gemensamt utgör styret och 

det är viktigt att samarbetet fungerar smidigt 

 Egenskaper som värdesätts är flexibilitet och servicekänsla 

 Du ska ha körkort 

 Du har grundläggande kunskaper i Officepaketet, samt förstår och kan använda sociala medier i 

arbetet 

 Kunskaper i Photoshop och InDesign är meriterande 

 Kunskaper att producera bild och film till sociala medier är meriterande 

 Att du delar socialdemokratiska värderingar ser vi som en självklarhet 

Vi ser gärna att du har lagkänsla, men samtidigt kan arbeta självständigt, är driftig och initiativtagande, 

samt strukturerad, flexibel, lojal och serviceinriktad. Meriterande är också om du har erfarenhet från arbete 

inom socialdemokratin och av utåtriktat arbete. 

Tjänsten är på heltid med oreglerad arbetstid och villkoren följer bestämmelser för politiska sekreterare 

inom Region Sörmland. Arbete kväller och helger förekommer. I ansökan vill vi att du bifogar CV, 

personligt brev samt referenser. Tillträde 1 januari eller enligt överenskommelse 

Ytterligare information fås av: Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S), 072-219 88 91 

Ansökan skickas till: monica.johansson@dll.se 

Snarast, senast 14 december 2018  
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