
Ledig tjänst 
 

Vi söker en engagerad medlemsansvarig till RBU Stockholm  
(Stockholms länsförening för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) 

  

På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential och 
maximera sitt liv. Nu söker vi dig vars främsta uppgift är att rekrytera nya medlemmar till RBU 
Stockholm och säkerställa nöjdhet och ta till vara engagemanget hos existerande medlemmar. Det 
innebär att identifiera de bästa kanalerna för att nå familjer med barn som har 
funktionsnedsättningar och att utforma information och budskap på ett sätt som får dem att ta 
steget att bli medlemmar. Initiera, arrangera och administrera aktiviteter så att medlemmar kan 
mötas för att få information, kunskap och dela erfarenheter. 
  

Att hålla register uppdaterade och svara på frågor är en självklarhet för dig liksom att hålla ordning, 
administrera och organisera och du har lätt för att söka upp information och hitta rätt person att ta 
kontakt med oavsett fråga eller uppdrag.  För att möjliggöra alla de aktiviteter våra medlemmar 
förtjänar behöver vi till våra medlemsavgifter addera intäkter från annonsörer och fonder. Du 
kommer därför både utveckla våra nuvarande partnerskap och identifiera och kontakta fler som vill 
stötta RBU och våra medlemmar. 
  

Du är en del av teamet som planerar och skapar innehållet i vår medlemstidning Utsikt och håller 
våra sociala medier uppdaterade och aktiva då de är en viktig samlingsplats även när det är svårt 
att träffas fysiskt. 
  

Du kommer jobba under vår kanslichef och i nära samarbete med övriga anställda och styrelsen. 
Med din erfarenhet och ditt engagemang kommer du vara en nyckelperson som inte bara bidrar till 
att RBU utvecklas som förening utan även ser det som självklart att hugga i när det behövs 
förberedas fika inför ett möte eller städa efteråt.  
  

Vi vet att du är 

• Social, kommunikativ och nätverkande  

• Driven, självgående med stor initiativ- och organisationsförmåga 

• Lyhörd och flexibel och redo att hugga in när och där det behövs 
  

Vi ser gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet av 

• Kommunikation, skrivande och eller marknadsföring 

• Rekrytering av medlemmar, annonsörer eller deltagare 

• Arrangera event 
  

Det är ett plus om du  

• Själv har ett barn eller annan anhörig eller själv har ett funktionshinder 

• Har tidigare erfarenhet av att arbeta i en förening 
  

Tjänstens omfattning och sista ansökningsdag 
Tjänsten är idag 85% men omfattningen kan diskuteras om du är den vi söker. 
Vi tar emot ansökningar löpande. 
  

Ansökan skickas till och frågor om tjänsten eller RBU besvaras av vår kanslichef: 
Jessica Stjernström: 0766-47 14 50, jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se 
  

Om RBU och rätten att maxa livet 
På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi 
arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Inte förrän det målet har 
uppnåtts kommer vi att känna oss nöjda. RBU har funnits sedan 1955 och har totalt ca 11 000 
medlemmar i distrikts- och lokalföreningar runt om i hela landet, varav RBU Stockholm har 1 942 
medlemmar. 
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