Att inkludera motorcyklisterna i Nollvisionen, MC-parkeringar, MC i bussfiler, körkort, vägmiljö, hastighet, autonoma fordon, buller, fordonsregelverk, hållbarhet,
extremt beteende – det är ett axplock av de frågor som SMC arbetar med, bredvid konsumentfrågor. Förslag från kommuner, riksdag, regering, svenska myndigheter och
EU-kommissionen kommer ständigt som kräver engagemang från SMC i alla frågor
som rör motorcyklism.
SMC söker en person som vill vara med och utveckla och förbättra vårt politiska arbete lokalt, regionalt, nationellt och på sikt internationellt. Du ska brinna för MC-frågor, ha stort rättspatos, vara
lösningsorienterad och kunna kommunicera vårt budskap till politiker, myndigheter, medlemmar,
media, andra organisationer, samarbetspartners och enskilda medlemmar.
SMC är en arbetsplats där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag utifrån vad som händer
i omvärlden. Tillsammans med sporten representerar vi närmare 150 000 motorcyklister vilket
betyder kontakter med allt från enskilda motorcyklister till departement, myndigheter, politiker
och organisationer i Sverige och andra länder. Du kommer att arbeta nära generalsekreterare Jesper
Christensen och politisk sekreterare Maria Nordqvist.
Vem är det vi söker?
• Du har en akademisk examen, gärna juridik
• Du ska vara duktig på att uttrycka dig i tal och skrift
• Du kan ha erfarenhet av att arbeta med och via media
• Du kan ha erfarenhet av politiskt utvecklingsarbete
• Du ska kunna samarbeta eftersom SMC är en liten arbetsplats med en stor verksamhet. För att få
allt att fungera krävs god samarbetsförmåga med kollegor, förtroendevalda och samarbetspartners
• Du ska också kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, vara strukturerad, flexibel, lojal och
serviceinriktad
Grundläggande krav
• Du har MC-körkort och är en aktiv motorcyklist – eller så är det din ambition att lösa detta inom kort!
• Att du delar SMC:s värderingar ser vi som en självklarhet
• Du talar och skriver engelska helt obehindrat, andra språkkunskaper utöver svenska är ett plus
• Du har grundläggande kunskaper i Officepaketet, samt förstår och kan använda sociala medier
i arbetet
Om tjänsten
Vi tror du bor i Stockholmsregionen och att du kommer att vara på kansliet i Borlänge någon dag i
veckan. Tjänsten är på heltid med oreglerad arbetstid. Villkoren följer kollektivavtal på SMC. Arbete
kvällar och helger förekommer. I ansökan vill vi att du bifogar CV, personligt brev samt indikation
av löneanspråk. Ansökningar behandlas löpande. Frågor besvaras av Maria Nordqvist, 070-538 39
38 eller via e-post: maria.nordqvist@svmc.se och Jesper Christensen, 070-557 75 00 eller via
e-post: jesper.christensen@svmc.se
Skicka din ansökan till: jobb@svmc.se

