Bygdegårdarnas Riksförbund söker en kommunikatör/organisationsutvecklare.
Är du en erfaren kommunikatör och har kunskap om organisationsutveckling? Vill du arbeta
både strategiskt och operativt? Har du erfarenheter från civilsamhället? Då är detta ett arbete
för dig. Vi kommer att lyfta och utveckla vårt kommunikationsarbete såväl internt som externt
därför tillsätter vi en ny tjänst med huvudfokus på kommunikation.

Om Bygdegårdarnas Riksförbund.
Bygdegårdarnas Riksförbund är landets största riksorganisation för föreningsdrivna
allmänna samlingslokaler. Vi har idag 1 425 medlemsföreningar anslutna till förbundet
och mer än 200 000 enskilda medlemmar knutna till våra bygdegårdsföreningar. Vi är
10 medarbetare på förbundskansliet som finns i LRF-huset på Franzéngatan i
Stockholm.

Arbetsuppgifter
Att strategiskt leda och utveckla vårt kommunikationsarbete såväl internt som externt. Att
initiera, planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser. Att ta fram en
kommunikationsplan, att ta fram material för olika kanaler och målgrupper, sköta löpande
publicering och underhåll av webbplats och sociala medier, hemsida och nyhetsbrev samt vara
en del i arbetet med vår tidskrift Bygdegården.
I tjänsten ingår även att arbeta med organisationsutveckling. Det handlar då framförallt om att
stötta våra 24 distrikt med att utveckla föreningsarbetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitetsutbildning inom kommunikation, journalistik eller
motsvarande område eller längre arbetslivserfarenhet inom kommunikationsområdet.
Erfarenhet av kvalificerat och målstyrt arbete inom kommunikation. Har erfarenhet av ideella
organisationer. Kan producera kommunikativa och tydliga texter av hög kvalitet för olika
kanaler och målgrupper. God förmåga att bedöma och kvalitetssäkra texter och layouter. Har
erfarenhet av webbpublicering och har arbetat med sociala kanaler. Kunskaper i Adobeprogrammen, främst Photoshop och Indesign. Om du tidigare har arbetat med webbfilm,
bilder och fotografering är det en fördel.
Dina egenskaper
Vi vill att du är initiativtagande, kreativ och kvalitetsmedveten. Arbetet innebär många olika
och varierande uppgifter, därför behöver du vara flexibel och prestigelös. Mycket god
förmåga att arbeta självständigt med stor noggrannhet, ibland under tidspress. Du kan
organisera och planera ditt arbete på ett bra sätt samt värdesätta lagarbete.
Vill du veta mer?
Du är välkommen att ringa eller maila till förbundssekreterare Maria Anstett-Andersson
08-440 51 90, 072-519 20 62 maria.anstett-andersson@bygdegardarna.se

Vill du vara med i vårt viktiga arbete skicka in din ansökan, CV och löneanspråk senast
den 10 mars till maria.anstett-andersson@bygdegardarna.se
Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på 50 %. Tillträde snarast.

