
                                                    

  

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 stadig vekst og utvikling, og lyser herved ut stilling som Kompetanseutvikler i 
sekretariatet. Stillingen omtales også som rektor ved BFO-skolen. Vi søker en 
resultatorientert, initiativrik og kreativ person, som ønsker å bidra til utviklingen av 
kompetanse og kunnskap hos de tillitsvalgte og ansatte i BFO. Og samtidig bidra til 
ivaretakelse av medlemmenes interesser og rettigheter i Forsvaret.  
BFO ønsker denne stillingen besatt snarest. 

Stillingen hjemler permisjon fra fast stilling i Forsvaret (jfr HA/TA § 42). 

BFO søker etter deg som har lyst på nye arbeidsoppgaver i et dynamisk, hektisk og 
stimulerende miljø og som har gode kunnskaper om Forsvarets organisasjon 

 

Stillingen krever: 
Ivaretakelse og utvikling av BFOs totale kompetansebehov gjennom 
kompetanseanalyser og utdanning.

Om stillingen: 
• Støtte personell som er under 1G 

avlønning under DIF FHS  
• Ansvarlig for utvikling av tillitsvalgte på 

alle nivå i organisasjonen.  
• Utvikling av utdanningsplaner. 
• Stillingen medfører en god del 

reiseaktivitet. 
 
Må krav:  
• Du er militært ansatt 
• Medlem av BFO. 
• Må kunne klareres til H/NS 
 

 
Ønskelige krav: 
• Utdanning på bachelor eller 

master nivå. 
• Erfaring fra organisasjonsarbeid 
 
BFO tilbyr:  
• Konkurransedyktige vilkår 
• Stabstjeneste på nivå 1 
• Store muligheter for egenutvikling 

som del av et samlet team, i et 
spennende, utfordrende og 
givende arbeidsmiljø. 



 

  

Søknad: 

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

post@bfo.no 

eller i posten til:  

BFO 
Postboks 0105 Sentrum 
0105 Oslo.  
Merk da konvolutten; «Kompetanseutvikler» 

Arbeidssted: 

Kontorplassering er i BFOs sekretariat i  
Karl Johansgate 12J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:  

Leder Forhandlingsutvalget 
Grethe Bergersen 
(grethe.bergersen@bfo.no) 
mobil 990 96 521 

Stabssjef 
Stein Grongstad 
(stein.grongstad@bfo.no) 
mobil 993 26 146 

Søknadsbehandling og -frist 

BFO gjennomfører intervju av aktuelle 
søkere til alle sine stillinger. 
Søknadsfrist til denne stillingen er:  

27. Januar 2023, med tiltredelse etter 
avtale. 
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