Svinesundskommittén söker kommunikatör och administratör på 50%
till vår bas– och projektverksamhet.
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete med tydligt utvecklingsfokus. Svenska och norska
kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland bildar tillsammans en intressant
gränsregional miljö där potentialen för innovationer och utveckling är riktigt stor inom en rad
områden. Kommitténs uppdrag är att bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi
och andra offentliga aktörer, just för att boosta utvecklingen och ta vara på gränsregionens alla
möjligheter. Arbetet utgår från fyra fokusområden: blå och grön tillväxt, hållbar turism samt
gränshinder/gränsmöjligheter. Svinesundskommittén har även ett nära samarbete med Nordiska
ministerrådet.

Är du en skicklig skribent och en god kommunikatör?
Vi har många nya projekt på gång och behöver därför förstärka vår verksamhet med en erfaren
kommunikatör. Du kommer att arbeta i nära samarbete med verksamhets- och projektledningen
samt våra norska och svenska samverkanspartners. Eftersom vi är en liten organisation och jobbar
mycket från ax till limpa, och både operativt och strategiskt, behöver du trivas med det
arbetssättet.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära ansvar för webbplatsen, uppdateringar av
sociala medier och utskick av digitala nyhetsbrev. Uppgifterna kommer även omfatta att delta i
arbetet med att utforma rapporter och olika typer av presentationer.

Utbildning/erfarenhet

Vi söker dig som tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter och behärskar dem väl. Du har
goda kunskaper inom InDesign, Illustrator och Umbraco. Vidare har du erfarenhet av verktyg för
digitala nyhetsbrev och om du tidigare arbetat i Emarketeer är det meriterande. Utöver detta
besitter du kunskaper inom Twitter- och Google Analytics samt sociala medier såsom Facebook,
LinkedIn och Youtube. Du har en god erfarenhet av arbete med layout och bilder och du har ett
bra grafiskt öga och ett utvecklat formtänk.
Som person är du innovativ, ansvarsfull, kvalitetsmedveten, drivande och flexibel. Därtill trivs du
med att ha många bollar i luften och med att arbeta både i team och självständigt. Du är van att
strukturera din arbetstid. Du samordnar och systematiserar arbetet med kommunikationsfrågor.
Dessutom är det en merit om du behärskar både norska och svenska språket, men det är inget
krav. Du måste dock hantera ett av språken bra. Då du kommer att ingå i ett litet team är det
viktigt att du är en lagspelare.

Du har
• Högskoleutbildning inom kommunikation och gärna också marknadsföring
• Du är van att formulera dig i text
• Flerårig erfarenhet av arbete med text- och bildkommunikation liksom erfarenhet av att
arbeta med sociala medier
• Du har ett strukturerat arbetssätt, är god organisatör och är flexibel
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Övrigt

I Svinesundskommittén strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi
välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ange gärna löneanspråk.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi
undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 6 juli 2017 per mail till
elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com

Anställningsform
Projektanställning ca 2 år med start 20170901, kan eventuellt förlängas.

Anställningens omfattning
50 % av heltid

Arbetsplats för Svinesundskommittén är: Stadshuset, Norra Bergsgatan 21, Strömstad.

För ytterligare information kontakta per mail
elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com eller per telefon +46706486079
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