
Akademikernas a-kassa söker en marknadskommunikatör 

Vill du bidra till att skapa trygghet i arbetslivet? Brinner du för en 

välfungerande arbetsmarknad? Är du riktigt bra på kommunikation och har en 

känsla för ord och bild? Nu söker vi på Akademikernas a-kassa en 

marknadskommunikatör! 

Vi är Sveriges största a-kassa 

Akademikernas a-kassa är Sveriges största a-kassa med över 750 000 medlemmar. Våra 

medlemmar finns inom alla yrken, branscher och sektorer. De är anställda, egna företagare 

eller både och. Det som förenar dem är att de har studerat på universitet eller högskola. 

Dina arbetsuppgifter 

Som marknadskommunikatör jobbar du med att forma vår kommunikation genom att skapa 

innehåll och marknadsföring på sociala medier och våra andra digitala plattformar så som 

hemsida och intranät. I rollen jobbar du praktiskt och operativt med planering av 

marknadsföringskampanjer och innehållsproduktion i form av framtagande av bilder, copy 

och grafiskt material. Tillsammans med kommunikationsteamet ingår du i det strategiska 

arbetet då ni kontinuerligt utvecklar arbetet med vår varumärkesstrategi och tillsammans hittar 

nya sätt och möjligheter att nå ut till nya och befintliga medlemmar. Uppföljning och analys 

av genomförda kampanjer och insatser är också en viktig del i ditt arbete.  

Vem är du? 

Du har tidigare erfarenhet inom kommunikation och är en god skribent i kombination med att 

du har ett öga för bild och form. Du tycker om att planera och genomföra 

marknadsföringskampanjer och har tidigare erfarenhet av att självgående driva projekt inom 

marknadsföring och kommunikation. Du är nyfiken, prestigelös och intresserad av digitala 

verktyg såväl som lättlärd och öppen för att lära dig ny teknik. Det är också viktigt att du är 

samhällsintresserad, tycker att a-kassan är en viktig funktion i samhället och ser det som 

självklart att alla människor ska behandlas lika.   

Vi ser även att du har: 

• Högskoleutbildning eller motsvarande inom kommunikation och/eller marknadsföring. 

• Goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg. Vi arbetar idag med Umbraco, Contetful 

och Wordpress och tror att rätt person lär sig snabbt.   

• Både kunskap och erfarenhet av bildhantering.  

• Goda kunskaper i svenska och engelska. 

 

Du erbjuds 

Vi sitter i nyrenoverade lokaler på Södermalm i Stockholm. För dig som anställd erbjuder vi 

fina förmåner. Genom vårt kollektivavtal har vi bland annat tjänstepension, förkortad 



arbetsvecka på 37,5 timmar, friskvårdsbidrag och lunchförmån. Läs gärna mer om oss och 

våra förmåner här.  

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.  

Ansökan 

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 30 september. Urval och 

intervjuer kommer att ske löpande. Om du har frågor är du välkommen att kontakta 

avdelningschef Annika Stenberg på 08-412 33 63 eller 

annika.stenberg@akademikernasakassa.se. Facklig representant är Victor Mossberg som du 

når på 08-412 33 32 eller victor.mossberg@akademikernasakassa.se. 

 

Välkommen att bli en av oss! 
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