
RFSL Linköping söker rådgivare för halvtidsanställning inom hiv/STI-prevention  

Sista ansökningsdag 20/5 2019. 

RFSL Rådgivningen Östergötland är ett projekt som drivs av RFSL Linköping i uppdrag av 

Folkhälsomyndigheten. Projektets syfte är att minska spridning av hiv och andra sexuellt överförbara 

infektioner inom gruppen hbtq-personer, främst män som har sex med män och hbtq-migranter, i 

Östergötland. Under 2019 har vi tre delmål: 

- Öka kunskap och förutsättningar för hivprevention hos hbtq-personer, främst män som har sex med män 

och migranter 

- Förhöja det psykosociala måendet och minska utanförskapet för hbtq-personer i syfte att minska sexuellt 

riskbeteende 

- Utbilda föreningens personal och volontärer 

Just nu söker vi dig som kan jobba med projektet i form av att ge rådgivning på fysiska och digitala 

plattformar, informera om säkert sex under våra sociala verksamheter, och samarbeta med andra 

organisationer i frågor som rör hiv/STI-prevention i Östergötland. Du kommer även att vara med och skriva 

ansökan till Folkhälsomyndigheten för nästa projektår och då utforma mål för nästkommande år. I tjänsten 

ingår samarbete med RFSL Linköpings styrelse och återrapportering till Folkhälsomyndigheten i form av 

skriftliga rapporter, utformning och insamling av enkäter och sammanställande av statistik. 

Vid intervju för tjänsten kommer vi be dig ta med utdrag ur belastningsregistret. 

För ansökan, maila CV och personligt brev till: 

mareta@linkoping.rfsl.se 

Märeta Englsperger Raswill 

Kassör och arbetsgivaransvarig 

RFSL Linköping 

Meriterande: 

- Erfarenhet av arbete med frågor som rör sexualitet 

och preventivt arbete för hiv och andra sexuellt 

överförbara infektioner 

- Kunskap och erfarenhet av arbete inom 

frivilligorganisationer 

- Erfarenhet av bemöta rasism och/eller andra 

kränkande utryck 

- Erfarenhet av att föreläsa och utbilda grupper 

- Erfarenhet av att skriva ansökningar och 

återrapporteringar för projektmedel 

- Vi ser helst att du är över 25 år 

Krav på dig som söker: 

- Goda kunskaper i svenska och engelska 

- God datorvana 

- God kännedom om hbtq-personers livsvillkor 

och cisheteronormens konsekvenser 

- Du delar RFSLs grundläggande värderingar 

och RFSLs ställningstaganden 

- God sekretessmoral 

Om tjänsten: 

- 50 % 

- Kvällstid måndag-onsdag, flexibla tider vid 

utbildningar och särskilda evenemang 

- Tillträde 1/7 2019, eller enligt 

överenskommelse 

- Upplärning med företrädaren under de första 

veckorna av anställningen 

mailto:mareta@linkoping.rfsl.se

