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Vikariat som administrasjonskonsulent i Samarbeidsrådet for tros- og 

livssynssamfunn (STL) 

 

STLs administrasjonskonsulent går over i en midlertidig prosjektstilling i STL. Vi søker derfor 

etter en vikar for vedkommende i stillingen som administrasjonskonsulent med 

informasjonsoppgaver fra september 2018 til juni 2019, med mulighet for forlengelse. Stillingen 

er hovedsakelig administrativ og skal utøve støttefunksjoner for sekretariatet. Vi ser etter en 

organisert og selvdreven person til en jobb med et bredt spekter av oppgaver.  

 

Arbeidsoppgaver:  

 skrive referater 

 bidra til skriving av søknader og rapporter 

 følge mediebildet med oppdateringer, nyhetsbrev, profileringsarbeid og kommunikasjon 

på e-post, STLs nettside og sosiale medier 

 lage høytidskalender og legge ut informasjon om høytider på STLs nettside og sosiale 

medier 

 oppdatere STLs nettside, kontaktliste, post- og aktivitetslister og STLs arkiv 

 logistikkoppgaver rundt STLs arrangementer  

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 høyere utdanning  

 erfaring fra administrasjon, nettverks- og informasjonsarbeid 

 erfaring med WordPress og kommunikasjonsarbeid  

 erfaring fra og kompetanse på minoritets-/ tros- og livssynsfeltet 

 god politisk teft på tros- og livssynsfeltet 

 

Vi tilbyr:  

 et meningsfylt arbeid på et felt som har økende offentlig oppmerksomhet 

 et dynamisk og mangfoldig miljø 

 fleksibel arbeidstid 

 

Administrasjonskonsulenten inngår i et sekretariat på tre personer med kontorer i Rådhusgt 1-3, 

Oslo. Lønn etter avtale. Oppstart så snart som mulig i september 2018.  

 

Vi oppfordrer særlig personer med minoritetsbakgrunn om å søke stillingen. Søknaden med CV 

sendes innen 31. august 2018 til stl@trooglivssyn.no. For mer informasjon kontakt STLs 

generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys: ingrid@trooglivssyn.no, 40215132. 
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Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en dialog- og interesseorganisasjon som 

samler bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge. STL feiret sitt 20års jubileum i 2016 og har 

15 medlemssamfunn. STL jobber politisk for likebehandling av tros- og livssynssamfunnene og 

dialogisk for mer kunnskap om og kjennskap til de ulike tros- og livssynssamfunnene. 

 

 

 

 

 

  


