
                                                      
BFO er Norges største arbeidstakerorganisasjon for militært personell. Mer enn 11.000 medlemmer totalt gjør 
BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat. BFO er partipolitisk 
uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer. BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal 
tilstedeværelse med lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som 
arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes økonomiske 
og sosiale rettigheter. 

BFO er i utvikling og ønsker å styrke sekretariatet. Vi lyser herved ut fast stilling som frikjøpt 
tillitsvalgt for Luftforsvaret i sekretariatet. Vi søker etter en resultatorientert, initiativrik person 
med operativ ledererfaring. Du må trives med teamarbeid som arbeidsform, høyt tempo, 
gjerne ha et nettverk å spille på i Luftforsvaret, og du må være villig til å reise en del. 
BFO ønsker stillingen besatt snarest. 

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 41).  

BFO søker etter deg som har lyst på interessante og verdifulle arbeidsoppgaver i et 
dynamisk, hektisk og stimulerende miljø, til beste for våre medlemmer. 

Du er god til å organisere, lede deg selv, planlegge, lede andre og du har ferdigheter 
innenfor organisasjonsarbeid 

Stillingen vil ha følgende hovedoppgaver: 
• Ivareta BFOs ansvarsoppgaver i henhold 

til BFOs prinsipp- og handlingsprogram, 
hovedavtalen i staten med 
tilpasningsavtalen for Forsvaret, lokal 
partsnivåavtale og Frikjøpsavtale i 
Forsvaret. 

• Være representant i partsnivået i egen 
DIF. 

• Saksbehandle saker som kommer i ulike 
kanaler. 

• Støtte enkeltmedlemmer i aktuelle saker. 
• Rekruttering, avdelingsbesøk og 

tilstedeværelse i egen DIF 

Stillingens ansvarsområde: 
Medbestemmelse, tariff, medlemspleie og 
være leder BFOs rådgiver innen egen DIF. 

Stillingen medfører en del reiseaktivitet 

Arbeidet som Heltidstillitsvalgt i BFO 
sekretariat gir deg unik innsikt og 
påvirkningskraft innenfor flere viktige 
områder for BFO og Forsvarets 
ansatte 

Må krav:  
Du er fast militært ansatt. 
Må kunne klareres til H/NS 
 
Ønskelige krav:  
Operativ erfaring fra Forsvaret 
Ledererfaring 
Erfaring som tillitsvalgt 
 
For dette tilbyr BFO: 

• Store muligheter for egenutvikling 
i et spennende og utfordrende 
miljø.  

• Jobb i et team med en klar visjon 
for framtiden. 



                                                      
• Lønn iht. avtale for Fastlønte tillitsvalgte. 

Arbeidssted: 

• Kontorplassering etter avtale. 

Søknad  

Søknad med kort CV og tjenesteuttalelser for 
de tre siste årene sendes til:  

post@bfo.no 
emne: Heltidstillitsvalgt Luftforsvaret 

eller i posten til:  

BFO 
Karl Johansgt 12J 
0105 Oslo.  
Merk konvolutten:  
Heltidstillitsvalgt Luftforsvaret  

Kontakt: 
Spørsmål om vervet kan rettes til:  

Stabssjef 
Stein Grongstad 
e-post stein.grongstad@bfo.no 
mobil 993 26 146 

Leder Forhandlingsutvalget 
Grethe Bergersen  
e-post grethe.bergersen@bfo.no 
mobil 990 96 521 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Søknadsbehandling og -frist 

BFO gjennomfører intervju av 
aktuelle søkere til alle sine stillinger. 
 

Søknadsfrist til denne stillingen er        
14. november 2022, med tiltredelse 
etter avtale. 
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