
Är du vår nya kommunikatör?
Vår kommunikatör Mats ska gå på föräldraledighet och 
vi söker därför förstärkning till vårt team. Du kanske 
är relativt nyexaminerad eller vill byta arbetsplats ett 
tag? Vi söker dig som trivs med varierande arbetsupp-
gifter, är kreativ och kommer med nya idéer som du 
också kan förverkliga. Vi är ett litet team på tre perso-
ner och är i en uppbyggnadsfas, vi behöver därför en 
person som vill vara med på vår resa och bidra till vår 
utveckling.

Om tjänsten
Du kommer att jobba på vår kommunikationsenhet 
som består av en kommunikationschef, kommunikatör 
och kommunikationsassistent. I arbetet kommer du 
bland annat arbeta med vår webb, vårt intranät, socia-
la medier och vara ett stöd i kommunikationsfrågor för 
våra andra medarbetare.

Kompetens och erfarenhet
• minst 1 års arbetlivserfarenhet inom kommunika-

tion
• har utbildning inom kommunikation och media 

eller har skaffat dig kunskaper på annat sätt
• är en god skribent
• erfarenhet av publiceringsverktyg (t.ex Episerver, 

Drupal, Sharepoint)
• goda kunskaper i In Design

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kreativ och utåtriktad och har lätt 
att bygga relationer. Eftersom vi håller på att utveckla 
vår enhet ser vi gärna att du är initiativrik och bidrar 
med dina idéer. Det är viktigt att du kan hålla dead-
lines och leverera resultat efter uppsatta mål. Du be-

höver vara noggrann och strukturerad. Arbetet kräver 
att du har en god samarbetsförmåga eftersom vi ofta 
jobbar i grupp på gemensamma projekt. Vi kommer 
lägga stor vikt på personliga egenskaper.

Ansökan och anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med sista 
april 2019 med möjlighet till förlängning. Du kommer 
att sitta på vårt huvudkontor i Stockholm. Tillträde 
sker enligt överenskommelse men senast 1 september. 
Vi har kollektivavtal med Handels. Ansök så snart som 
möjligt då vi löpande kommer kalla till intervju.
Skicka ansökan till: akassan.rekrytering@kommunal.se 
och märk mejlet med ”Kommunikatör”.

Sista dag för ansökan 2018-06-30

Arbetsprov
Vi kommer att eventuellt ha ett arbetsprov, där du 
kommer att få en skrivuppgift.

Har du frågor?
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att 
kontakta Yesinde Aluko, Kommunikationschef, på 010-
442 75 18 eller yesinde.aluko@kommunal.se.
Facklig kontaktperson: Dan Olofsson, 010-442 74 71 
eller dan.olofsson@kommunal.se

Kommunals a-kassa har mer än 560 000 medlemmar som arbetar i över hundra yrken. 80 procent av våra medlemmar är kvinnor och de flesta har 
kommuner och landsting som arbetsgivare. Vi har 8 kontor varav ett huvudkontor. Vår kärnverksamhet är att betala ut ersättning till våra arbetslösa 
medlemmar. För mer information om oss se www.kommunalsakassa.se.

Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter när du söker arbete hos oss:

www.kommunalsakassa.se/personuppgifter-ansokan


