
 
 
IKFF Sverige söker vikarierande generalsekreterare 
 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, söker en vikarierande 
generalsekreterare som vill bidra med sitt engagemang, erfarenhet och kompetens för att 
utifrån ett feministiskt förhållningssätt leda och utveckla vårt arbete 
 
IKFF är en internationell feministisk fredsorganisation med huvudkontor i Genève, FN-kontor 
i New York och nationella sektioner i 45 länder. IKFF:s syfte är att föra samman människor 
som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om och 
avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig. IKFF Sverige 
(nedan IKFF) är organisationens svenska sektion med c:a 1,000 medlemmar och 6 anställda 
vid vårt kansli i Stockholm.  

En stor del av IKFF:s arbete bedrivs genom opinionsbildning och politiskt påverkansarbete 
gentemot såväl svenska beslutsfattare som i multilaterala fora. Vi driver också årligen ett 
antal projekt, både inom Sverige och i samarbete med IKFF-sektioner i bl.a. Nigeria, Kamerun 
och Colombia. 

Som generalsekreterare leder du kansliets arbete. Du arbetar nära vår förbundsstyrelse med 
att formulera övergripande mål och ramar för verksamheten. Du har ett övergripande 
ekonomiskt och administrativt ansvar i vilket det ingår att söka och redovisa stats- och 
projektbidrag för verksamhetens genomförande. I tjänsten ingår även att vara uppdaterad i 
aktuella fredspolitiska frågor och att företräda IKFF i kontakten med andra organisationer, 
med politiker och i media.  

IKFF:s kansli är litet med ett mycket gott samarbetsklimat. Organisationens gemensamma 
mål står i fokus och vid behov bidrar vi till andra arbetsuppgifter än våra egna, för att 
underlätta för varandra och uppnå våra mål.  

Centrala arbetsuppgifter  
• chef för kansliets personal 
• strategiskt planera, leda, prioritera och utvärdera IKFF:s löpande verksamhet 
• utveckla och löpande följa upp IKFF:s ekonomi och administration 
• stödja, förankra och återkoppla beslut och verksamhet med förtroendevalda 
• söka och rapportera stats- och projektbidrag 
• företräda IKFF externt 

 
Din profil 
Vi söker dig som har: 

• Högskoleutbildning eller motsvarande kunskapsnivå inom IKFF:s 
verksamhetsområden  



 
 

• Erfarenhet och förståelse för idéburen verksamhet 
• Erfarenhet av personalledning 
• Erfarenhet av budgetansvar och budgetplanering 
• Erfarenhet av att söka stats- och projektbidrag 

 
Meriterande:  

• Erfarenhet av freds- och/eller utvecklingssamarbete  
• Erfarenhet av politiskt påverkansarbete och opinionsbildning 
• Erfarenhet av extern representation, exempelvis att företräda i media 
• Kunskap om nedrustning, kvinnors fredsbyggande arbete, FN och multilaterala 

processer 
 
Vi vill att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.  
 
Anställningsform 
Tidsbegränsad anställning (föräldravikariat), 2019-08-01 – 2020-07-31.  
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.    
 
Din ansökan 
Mejla din ansökan till ansokan(at)ikff.se. Sista ansökningsdag är 10 mars 2019.  
 
Din ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev (max 1 A4) samt kontaktuppgifter 
till två referenser. Vänligen bifoga inte ytterligare dokument.  
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. 
 
Arbetsgivare och arbetsplats: 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF 
Norrtullsgatan 45, 1 tr höger 
113 45 Stockholm 
 
Vid frågor om tjänsten, kontakta generalsekreterare Malin Nilsson: 08-702 98 10 
 
 


