Vi söker en kommunikatör!
Vi söker dig som vill göra skillnad och lyfta de gröna frågorna både i samhället och inom våra
organisationer. Som kommunikatör för Koloniträdgårdsförbundet och Fritidsodlingens
Riksorganisation (FOR) får du ansvaret för båda organisationernas kommunikation. Har du ett stort
intresse för gröna samhällsfrågor och vill jobba i en miljö där engagemanget är stort, då kan det här
vara jobbet för dig.
Vad erbjuder vi dig
- En arbetsplats där ditt arbete och dina insatser har betydelse
- Varierande och stimulerande arbetsuppgifter
- Under 2020 erbjuder vi en tjänst på upp till 70% som övergår i en 50% tjänst från och med
2021. Tjänsten är delad mellan Koloniträdgårdsförbundet och FOR.
Arbetsuppgifter
- Skapa en kommunikationsplan och ta ett helhetsgrepp om kommunikationen i våra
organisationer
- Utveckla våra kommunikationskanaler
- Ansvara för kommunikation av projekt, mässor och andra liknande evenemang
- Ansvara för närvaron på sociala medier (men inte ansvarig att göra alla inlägg)
- Skriva texter till pressmeddelanden, nyhetsbrev, hemsidor, informationsmaterial etc.
Kvalifikationer
Vi tror att du är initiativtagande, driven, kreativ och strukturerad i ditt arbetssätt. Du är duktig på att
bygga relationer och inte är rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs.
- Utbildning inom kommunikation och/eller marknadsföring
- Erfarenhet av arbete som kommunikatör
- Träffsäker skribent, bra på både korta marknadsförande budskap och längre informativa
texter
- Van vid att arbeta med texter till hemsidor, kunnig i Wordpress och sökmotoroptimering
- God social kompetens
- Goda kunskaper och erfarenhet av marknadsföring via sociala medier
- Baskunskaper i Indesign och Photoshop för att kunna göra enklare broschyrer, faktablad och
dylikt.
- Trädgårdskunskaper är ett plus
Koloniträdgårdsförbundet är en rikstäckande organisation med ca 230 medlemsföreningar och 23000
kolonister. Sex personer är fast anställda på kansliet som finns på Ringvägen 9E på Söder i Stockholm.
Vi arbetar för våra medlemsföreningar och för att utveckla och bevara kolonirörelsen i Sverige.
FOR är ett samarbetsorgan för 20 ideella organisationer med huvudsaklig inriktning mot fritidsodling
och samlar mer än 70 000 medlemmar. FOR arbetar för att främja och utveckla svensk fritidsodling
för alla. FOR delar kansli med Koloniträdgårdsförbundet. Mer information på www.koloni.org och
www.for.se.
Vi söker en person som kan börja snarast. Sista anmälningdag 6 mars. Skicka ansökan, personligt
brev samt CV i en pdf till ulrica@koloni.org. Intervjuer kommer att ske löpande. Upplysning om
tjänsten lämnas av Ulrica Otterling, generalsekreterare, Koloniträdgårdsförbundet, på ovanstående
e-post.

