
 

 
 
 
 

IKFF söker ansvarig för politiskt påverkansarbete 
 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, söker en kunnig och driven person 
som vill ansvara för vårt politiska påverkansarbete. 
 
IKFF är en internationell feministisk fredsorganisation med huvudkontor i Genève, FN-kontor 
i New York och nationella sektioner i 45 länder. IKFF sammanför 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 cirka 1,000 medlemmar och 6 anställda vid vårt 
kansli i Stockholm.  
 
IKFF arbetar lokalt, nationellt och internationellt med policy- och påverkansarbete, 
informations- och opinionsbildning samt utvecklingssamarbete. Vårt arbete fokuserar på 
nedrustning, mänsklig säkerhet, konfliktförebyggande och genomförandet av kvinnor, fred 
och säkerhetsagendan. 
 
Som ansvarig för politiskt påverkansarbete utformar, utvecklar och genomför du stora delar 
av IKFF:s policy- och påverkansarbete, med särskilt fokus på nedrustning, multilaterala 
processer samt kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Du bidrar också till att stärka den 
interna kompetensen och kapaciteten till påverkansarbete.  
 
Centrala arbetsuppgifter  

• Omvärldsbevakning, analys och research 

• Ta initiativ till, utforma och genomföra politiskt påverkansarbete  

• Författa rapporter, motionsunderlag och remissvar 

• Utforma och genomföra seminarier, föreläsningar och rundabordssamtal  

• Företräda IKFF på möten och externa evenemang 

• Representera IKFF i arbetsgrupper och nätverk  

• Stärka och bedriva samarbete med andra organisationer  

• Ge stöd till kollegor i utformningen av politiskt påverkansarbete 

• Bidra med sakkunskap i kommunikations- och ansökningsarbete 

• Bidra med sakkunskap i medlemmars informations-, opinions- och påverkansarbete 

• Vara kontaktperson för riksdagsledamöter, andra politiska beslutsfattare och 
tjänstepersoner inom relevanta departement  

 
Din profil 
Vi söker dig som har: 

• Akademisk examen med relevans för tjänsten 

• Erfarenhet av strategiskt policy- och påverkansarbete inom utrikes- och/eller 
utvecklingspolitik. 

• Mycket god kompetens inom genusperspektiv och feministisk analys 



• God kunskap om IKFF:s tematiska områden (nedrustning; konfliktförebyggande; 
kvinnor, fred och säkerhet) 

• Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska 
 

Meriterande:  

• God kunskap om multilaterala politiska processer och forum, framförallt FN-systemet 

• Erfarenhet av arbete inom civilsamhället 

• Erfarenhet av extern representation, inklusive kommunikation via media 

• Språkkunskaper i franska och/eller spanska 
 
Vi ser gärna att du är van vid att arbeta i olika sammanhang, nationellt och internationellt, 
och kan anpassa politiska budskap till olika mottagare. Du lägger stor vikt vid att ditt arbete 
är förankrat i lokala analyser med ett tydligt genus- och rättighetsperspektiv i grunden. 
 
Som person är du noggrann, strukturerad och driven. På IKFF arbetar vi i ett positivt 
arbetsklimat med stundtals högt tempo. Du tycker om att planera och genomföra dina 
arbetsuppgifter på egen hand samtidigt som du bidrar till dina kollegors arbete utifrån din 
särskilda kompetens och expertis.  
 
Anställningsform 
Tillsvidareanställning. IKFF tillämpar 6 månaders provanställning. 
Tillträdesdatum enligt överenskommelse, helst i augusti.    
 
Din ansökan 
Mejla din ansökan till ansokan@ikff.se. Sista ansökningsdag är 7 juni 2021.  
 
Din ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev (max 1 A4). Vänligen bifoga inte 
ytterligare dokument.  
 
Urval sker löpande och vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden 
gått ut. Vi ber dig därför inkomma med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 7 
juni 2021.  
 
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: malin.nilsson@ikff.se 
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