Utbildning

Nya ledare 2018
Moderaterna i Kalmar län erbjuder ca 25 intresserade personer att medverka i
”Nya ledare 2018”. Utbildningen riktar sig till dig som vill kandidera till lite tyngre
politiska uppdrag efter valet 2018 (t ex som ordförande i en kommunal nämnd).
Som medverkande kommer du att få en gedigen utbildning som är användbar i många
sammanhang med möjligheter att påverka det politiska arbetet i din kommun/landsting
som ledande politiker. Ett brett och intressant nätverk kommer att erbjudas med människor med olika bakgrunder och yrkesområden.
Vi utlovar inga specifika politiska poster, men chanserna ökar förstås när man deltar i
den interna utbildningen.

Du erbjuds
•

En utbildning som ger dig en bred och djup kunskap om moderat politik, ledarskap, kampanj, kontakter med massmedia, argumentation & debatt, mötesteknik
och hur det politiska arbetet fungerar i kommun/landsting

•

En möjlighet att utveckla dig själv som person

•

Möjlighet att kunna påverka och arbeta för en bättre kommun/landsting tillsammans med Moderaterna

I gengäld förväntar vi oss att du
•

Ställer upp under hela utbildningstiden vilket innebär ca fem endags- och en
tvådagarsutbildning under 2017–18, varvat med hemuppgifter och självstudier
mellan omgångarna. Endagsutbildningar kommer företrädesvis att ske under två
timmar på vardagskvällar på olika platser i Kalmar län.

•

Är intresserad av att fullfölja utbildningen och arbeta aktivt på en ledande post
inom politiken efter valet 2018

Ansök till utbildningen
Är detta något för dig ska du ansöka senast den 31 januari 2017. Det gör du genom att
maila ditt CV och en avsiktsförklaring där du berättar kortfattat om dig själv, varför du
söker denna utbildning och varför den passar just dig. Maila till kalmar@moderaterna.se
Moderaterna i Kalmar län kommer att genomföra en rekryteringsprocess efter genomgång och utvärdering av de inkomna ansökningarna. Av de sökande kommer ca 25
personer att antas till utbildningen som startar efter årsskiftet.
Moderaterna i Kalmar län står för kostnaderna i samband med utbildningen.
Ingen ersättning utgår till deltagarna.

Kontakt
Peter Hemgard (partiombudsman), 0480-109 88, kalmar@moderaterna.se
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