CONCORD SVERIGE SÖKER VIKARIERANDE

KOMMUNIKATÖR
Vill du vara med och påverka beslutsfattare för en mer rättvis och hållbar värld?
Tycker du om att sprida information och engagera människor i globala frågor som
bistånd, jämställdhet, Agenda 2030 och migration? Då kanske du är CONCORD
Sveriges vikarierande kommunikatör.
Plattformen CONCORD Sverige samlar 64 organisationer. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar
värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. I vårt uppdrag ingår även att
stärka våra medlemsorganisationers kunskap och kapacitet att påverka beslutsfattare i Sverige, på EU-nivå
och globalt samt deras kapacitet att påverka och söka EU-finansiering för utvecklingsinsatser. CONCORD
Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som samlar fler än 2 600
civilsamhällesorganisationer i Europa.
Nu söker vi en vikarierande kommunikatör med erfarenhet av strategiskt och operativt
kommunikationsarbete som vill vara med och lyfta våra prioriterade frågor: Agenda 2030 och
samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och
jämställdhet. Du bidrar både till påverkansarbetet och till att stärka kapaciteten hos våra
medlemsorganisationer, genom att kommunicera om våra frågor. Du kommer framförallt ansvara för
kommunikationen i våra digitala kanaler.
Vår kommunikatör ska vara föräldraledig och därför söker vi hennes vikarie. Du kommer att jobba i nära
samarbete med vår kommunikationsansvarige samt policysamordnarna för de frågor CONCORD Sverige
arbetar med.

Arbetsuppgifter:
•

Ansvara för att synliggöra CONCORD Sverige som gemensam CSO-plattform.

•

Ansvara för att utveckla och följa upp CONCORD Sveriges kommunikationsstrategi, med specifikt
fokus på kommunikation via hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

•

Ansvara för och producera bild- och textinnehåll till CONCORD Sveriges digitala kanaler: hemsida,
nyhetsbrev, Twitter och Facebook, samt mäta och utvärdera kommunikationsinsatserna.

•

Ansvara för att samordna utförandet av trycksaker med extern grafisk formgivare.

•

Tillsammans med kommunikationsansvarig ansvara för att samla opinionsbildare och
kommunikationsansvariga i våra medlemsorganisationer för att stärka deras kapacitet i våra
frågor och för gemensamt kommunikationsarbete.

•

Ta del av och bidra till CONCORD Europas opinions- och kommunikationsarbete.

•

Tillsammans med kommunikationsansvarig ansvara för planering och utförande av CONCORD
Sveriges gemensamma strategi och verksamhetsplan och verksamhetsbudget samt uppföljning
och rapportering inom arbetsområdet.
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Vi vill att du är/har:
•

Högskoleutbildning inom kommunikation eller erhållit motsvarande kunskap på annat sätt

•

God skribent som kan förklara komplexa frågor och tydliggöra budskap

•

Erfarenhet av opinionsbildning med fokus på digitala kanaler

•

Erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med digitala kanaler såsom hemsida, nyhetsbrev,
Twitter och Facebook, inklusive utvärdering och uppföljning

•

Erfarenhet av att samordna produktion av rapporter och andra trycksaker

•

Erfarenhet av webbredaktörskap i Wordpress

•

Erfarenhet av att ta fram bild och film till digitala kanaler, gärna också av fotografering

•

Erfarenhet av digitala verktyg såsom Mailchimp, InDesign, Photoshop, Google Analytics och
Hotjar

•

God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

•

God social kompetens och förmåga att samarbeta med andra

•

God strateg med förmåga att organisera och prioritera ditt arbete samt att arbeta självständigt

•

Kunskap om utvecklings- och biståndspolitik, gärna med fokus på våra prioriterade frågor

•

Erfarenhet av arbete inom civilsamhällesorganisationer med internationell inriktning

Om anställningen: Vikariat på heltid med start 4 mars 2019 eller snarast därefter, till och med 15 januari
2020 med placering på vårt kontor på Södermalm.
Ansökan: Skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 13 januari till jobb@concord.se Ange ”kommunikatör” som ärende.
För information: kontakta Magnus Falklöf, kanslichef, 0702 - 52 99 42 eller Olivia Hugoo, kommunikatör,
0739 – 45 85 97. Mer information om CONCORD Sverige hittar du på www.concord.se
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