
IOGT-NTO-gården i Klara, Stockholm Godtemplares Första 

Byggnadsförening söker konferensvärd för timanställning. 

IOGT-NTO-gården i Klara ligger mitt i centrala Stockholm och ägs sedan 1993 av 

Stockholm Godtemplares Första Byggnadsförening. Fastigheten är främst ett hus där 

andelsägarna bedriver sin föreningsverksamhet. Vi har även som uppgift att 

tillhandahålla lokaler för övriga IOGT-NTO-rörelsen i Stockholm. För att finansiera 

fastigheten hyr vi ut kontorslokaler samt bedriver konferensverksamhet. Förgående 

verksamhetsår hade vi drygt 19. 000 besökare och det genomfördes drygt 1 600 

arrangemang. Som en del av Sveriges främsta nykterhetsorganisation erbjuder vi ett 

meningsfullt arbete där du har möjlighet att medverka till ett samhälle, en värld, där 

alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. 

Nu när vår kollega sedan många år går i pension söker vi dig som vill arbeta hos oss 

som konferensvärd. Vi erbjuder en central arbetsplats i en ljus och trevlig atmosfär 

som dagligen besöks av våra hyresgäster i huset, ett flertal organisationer samt 

föreningsaktiva. 

 

Arbetsuppgifter 

Arbetet som konferensvärd innebär att i viss mån administrera bokningar i vårt 

bokningssystem Lega online, kontakter med våra besökare, inköp, förberedelser- och 

möblering av våra konferenslokaler där en del tyngre lyft förekommer. 

I arbetsuppgifterna ingår även av köksarbete såsom disk samt beredning av 

smörgåsar, städning, byte av lampor samt övriga praktiskt förekommande göromål 

på IOGT-NTO-gården i Klara. 

Samtliga konferensrum är utrustade med tekniskt utrustning såsom Wifi, projektor 

och ljudutrustning. Vi ser därför med fördel att du har en viss kunskap inom teknik. 

 

Kvalifikationer 

För att du ska trivas hos oss behöver du vara engagerad, ordningsam, kommunikativ 

och ha ett positivt synsätt med en hög känsla för service. Du behöver även vara 

ansvarsfull, lösningsorienterad och bra på att bygga relationer i samverkan med 

andra. För att klara av jobbet behöver du kunna hantera ett tidvis högt arbetstempo, 

vara flexibel och samtidigt kunna hålla en hög servicenivå. Du behöver ha en god 

förmåga att arbeta självständigt då arbetet innebär ett stort eget ansvar då du som 

behovsanställd hos oss ofta arbetar själv under dina arbetspass. 

 

 



Meriterande 

 Erfarenhet från konferensverksamhet, servicebranschen eller motsvarande. 

 Tidigare föreningsvana. 

 Erfarenhet från digitala bokningssystem. 

 Ett stort plus att du är praktiskt lagd och har en fallenhet för teknik. 

 

Krav 

Goda kunskaper i Microsoft Office samt behärskar svenska språket i tal och skrift 

pga. arbetets art. Du kommer att möblera i våra konferensrum och behöver därför 

kunna klara av tunga lyft i form av främst bord och stolar. Naturligtvis delar du 

nykterhetsrörelsens värderingar och förväntas vid anställningens start vara medlem 

inom IOGT-NTO-rörelsen. 

 

Anställningsform 

Omfattning: Behovsanställning. Dag, kväll- och helg.   

Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse  

Lön: Timlön enligt avtal.  

Ort: Stockholm  

 

Vi välkomnar din ansökan senast 30 april via mejl till mia.westerdahl@iogt.se  

Ange kontaktuppgifter, bifoga CV samt personligt brev.   

Märk din ansökan med, Konferensvärd för timanställning.  

 

Har du ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: 

Föreståndare, Mia Westerdahl, 08 – 20 59 53 

 

Välkommen med din ansökan! 


