
Vill du hjälpa Solna att vinna valet 2022? 

Har du hjärtat till vänster och vill jobba för att politiken ska ta ansvar för skola, 

klimat och social trygghet? Vi söker dig som vill hjälpa oss att vinna valet i Solna 

2022!  

Vänsterpartiet är tredje största parti i Solna och satsar nu på att gå ännu mer 

framåt i valet 2022. Vi behöver dig som är social och utåtriktad med en förmåga 

att entusiasmera andra och hugga i där det behövs. Du är flexibel och har lätt att 

på kort varsel “ställa om” när omständigheterna kräver det. Du kommer att vara 

en viktig pusselbit i valrörelsen och tex. jobba med att bemanna valstugor, 

affischera, kampanja, ingå i vårt telefonteam, samtala med väljare, hjälpa till vid 

evenemang, koka kaffe, värva nya medlemmar etc.  

Vi söker en eller flera valarbetare på hel- eller deltid som kommer att bedriva 

valarbetet runtom i Solna. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med 

valombudsman, politisk sekreterare, ideella valarbetare och förtroendevalda i 

Vänsterpartiet Solna. Som valarbetare gör du det som behövs för att vi ska nå ut 

med vårt budskap till så många som möjligt.  

Du som söker: 

● Har god samarbetsförmåga, är flexibel och kreativ 

● Är social, utåtriktad och relationsskapande 

● Delar Vänsterpartiets värderingar 

● Har ett stort intresse för samhälle, politik och rättvisa 

Det är meriterande om du: 

● Har B-körkort 

● Har engagemang i Vänsterpartiet eller närstående organisation 

● Har erfarenhet av kampanj-, värvnings- eller eventarbete 

● Talar fler språk än svenska och engelska 



 

 

Omfattning: 40-100 % 

Antal tjänster: 1-2 

Varaktighet: 2022-08-08–2022-09-16, eller enligt överenskommelse. 

Lön: I enlighet med Handels kollektivavtal för anställda inom 

folkrörelseorganisationer.   

Ansökan: Skicka din ansökan med CV och personligt brev samt eventuella 

frågor till solna@vansterpartiet.se senast 16/5.  

Vänta inte med att skicka in din ansökan då intervjuer hålls löpande.Tjänsten kan 

komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

Har du frågor om tjänsten? Kontakta Leif Åsbrink López på 

leif.asbrink.lopez@politik.solna.se tel. 073 676 12 72 eller Linda Cigéhn 

linda.cigehn@politik.solna.se  

Har du frågor som rör avtal och lönenivåer? Kontakta 

vicci.friberg@vansterpartiet.se  
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