
Ledig stilling som organisasjonskonsulent 

 
 
Foreningen voksne med medfødt hjertefeil søker organisasjonskonsulent i 20 % stilling. 
 
 
Vi søker en positiv og engasjert person som kan jobbe selvstendig.  
Kontorlokaler i Oslo sentrum finnes tilgjengelig, men det meste av arbeidet kan utføres fra hjemmekontor. 
Passer godt for en student. 
Arbeidet, 8 timer per uke, kan utføres én dag per uke eller fordelt på to dager. 
Stillingen rapporterer til styreleder i foreningen. 
 
Tiltredelse etter avtale.  
Søknadsfrist: 10. april 

Om oss: 
Foreningen voksne med medfødt hjertefeil (VMH) ble opprettet i april 2010. Initiativet kom fra Foreningen for 
hjertesyke barn (FFHB), som siden 1976 har jobbet for hjertebarn og deres familier. 
Det er rundt 9000 hjertebarn og unge under 18 år i Norge, og trolig rundt dobbelt så mange over 18 år. Antallet 
øker stadig, og dette er en av de hurtigst voksende pasientgruppene i verden. 
Voksne med medfødt hjertefeil er ny pasientgruppe som man relativt sett har liten kunnskap om. Dessverre er 
det også slik at voksne med medfødt hjertefeil ofte vet lite om sin egen diagnose. Det er stort behov for 
informasjon, nettverk og fellesskap for voksne med medfødt hjertefeil. 
Les mer på http://vmh.no/ 

Om stillingen: 
 
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver  

 Registrering av nye medlemmer, holde orden på medlemsregisteret 

 Sende ut nyhetsbrev, kontingent og eventuelt andre ting til nye medlemmer fortløpende 

 Utsende ut faktura for medlemskontingent og foreta purringer 

 Daglig ansvar for økonomien i foreningen 

 Bistå med utsendelse av diverse informasjon 

 Bidra å skrive og sende inn søknader på ulike prosjekter 

 Ansvarlig for rapporteringer for mottatte midler 

Annet  

 Holde seg oppdatert på informasjon fra medlemsorganisasjoner og samarbeidsorganisasjoner 

 Arkivering, oppdatering av diverse registre med mer 

 Bistå Landsstyret med diverse oppgaver 

 
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:  

 Erfaring med organisasjonsarbeid er en fordel – interesse for organisasjonsarbeid en forutsetning 

 God orden og punktlighet 

 God skriftlig fremstillingsevne 

 Økonomiforståelse 
 
Spørsmål og søknad sendes til:  
Marit Haugdahl, leder  
Foreningen voksne med medfødt hjertefeil 
epost: marit@vmh.no  / telefon: 95298687 

http://vmh.no/
mailto:marit@vmh.no

