
Forældrenes LandsforeningBrænder du for at få en landsorganisation på administrative skinner?   

FOLA er kommet på finansloven og det betyder, at vi vokser. Derfor mangler vi en central administrativ og koordinerende 
person. Stillingbetegnelsen er landsekretær.   
Du kommer til at arbejde tæt sammen med formanden, forretningsudvalget og projektlederen af vores nye rådgivning. 
    
FOLA er en interesseorganisation for daginstitutioner, SFO’er, klubber og forældre i Danmark. Vores medlemmer er 
lokale forældreorganisationer, daginstitutioner og enkeltmedlemmer. Vi er børnepolitiske og gør en dyd ud af ikke at 
være partipolitiske, hvorfor vi også bliver hørt på Christiansborg. Vi arbejder med det lange, seje træk for bedre vilkår for 
børn i daginstitutioner, SFO og klub.   

Vi tilbyder et spændende job med afvekslende opgaver og frihed under ansvar, der passer godt ind i et familieliv - dog 
må der forventes aftenarbejde (ca. 6 pr mdr.) samt weekendarbejde ind i mellem.   

Du vil komme til at indtage en nøgleposition i FOLA’s fortsatte vækst og udvikling.   

Dine ansvarsområder:   

•Drift og konsolidering af sekretariat    
•Implementering af effektivt kontingentsystem.   
•Implementering af administrative procedurer.    
•Udvikling og implementering af årshjul.   
•Lettere bogføring/ betaling af regninger mv.   

•Servicering af lokale forældreorganisationer og medlemmer.   
•Kommunikation med medlemmer og andre interessenter.   
•Planlægning og afvikling af medlemsarrangementer.   

•Bestyrelsesbetjening.   
•Understøtte arbejdet og beslutningerne i FOLA’s bestyrelse   
•Koordinering af arbejdsopgaver og kalender.   
•Sekretær for forretningsudvalg, formand og bestyrelse mv.   

Dine kvalifikationer:   

•Gode administrative evner  
•Venlig og imødekommende 
•Selvkørende og i stand til at arbejde selvstændigt og finde egne arbejdsopgaver   
•Stærke koordinering og organisationsevner 
•Forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation 

Ansættelse og lønforhold   
Stillingen er på 30 timer ugentligt med en arbejdsuge, der kan variere meget. Ferie afvikles i juli måned. 
Ansættelsestidspunkt 1. april. Løn følger HK stat løngruppe 2, sats 1. Pensionen udgør 12,5%. Dit arbejdssted vil 
være Uplandsgade 72,1, 2300 København S . Vi deler kontor med Københavns Forældreorganisation. 
Stillingen er i et 1-årig ansættelse med mulighed for forlængelse.  
   
Ansøgning   
Ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger sendes til job@fola.dk senest 2. februar 2020   
1. runde afholdes ansættelsessamtaler 6. februar 2020 og 2. runde afholdes 17. Februar 2020.     
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte FOLA’s formand, Signe Nielsen på signe@fola.dk  eller på tlf. 40129809.   
Vi ser frem til at høre fra dig.   
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