Swedwatch söker en strategisk kommunikatör
Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation som med rättighetsinnehavare i
centrum verkar för att företag, investerare och stater tar ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.
Genom research, dialog och kapacitetsstärkande arbete driver vi på för förändring och stöttar
individer, organisationer och samhällen som påverkas negativt av företags verksamhet.
Ansvarsområden:
Som strategisk kommunikatör hos Swedwatch arbetar du brett med olika typer av
kommunikationsinsatser, men med särskilt fokus på att stötta organisationens påverkansarbete.
Tillsammans med våra projektledare utformar du kommunikations- och påverkansplaner och bidrar
till att genomföra dessa. Du skriver även debattartiklar och pressmeddelanden, är en av våra
kontaktpersoner för journalister och bidrar till att utföra operativa arbetsuppgifter som t.ex. webb
och sociala medier.
Du är en erfaren, prestigelös och självständig kommunikatör. Du har ett strategiskt tänk och bred
erfarenhet av att bedriva opinionsbildnings- och påverkansarbete med olika kommunikationsmedel.
Du är mycket noggrann och effektiv och är van vid att arbeta både i team och på egen hand. Du har
erfarenhet av kommunikationsplanering och textproduktion med ett journalistiskt angreppssätt, är
en van redigerare och kan anpassa ett budskap till olika målgrupper. Eftersom den största delen av
Swedwatchs arbete sker på engelska behöver du kunna arbeta obehindrat på både svenska och
engelska.
Vi söker dig som:
•
•
•
•

Har en akademisk utbildning inom kommunikation eller har inhämtat motsvarande kunskap
på annat sätt
Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete med
inriktning mot påverkansarbete
Arbetar obehindrat på både engelska och svenska med hög språklig kvalitet i tal och skrift
Har praktisk erfarenhet av arbete med sociala medier samt av medierelationer

Du är van vid att:
•
•
•

Kommunicera med god stilistisk förmåga och med känsla för tonalitet
Växla mellan olika arbetsuppgifter av varierade svårighetsgrad
Arbeta mot stundvis krävande deadlines

Meriterande:
•
•

Kunskap om eller arbete med hållbarhets- eller globala utvecklingsfrågor
Erfarenhet av arbete i ideell sektor

Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsplats med intressanta arbetsuppgifter i ett litet men
målinriktat team. Resor kan förekomma. Du rapporterar till Head of Outreach and Advocacy.

Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid (motsvarande 37,5 timmar per vecka) placerad på
Swedwatchs kontor på Södermalm i Stockholm. Swedwatchs anställda omfattas av kollektivavtalet
mellan Fremia och Unionen. Swedwatch tillämpar sex månaders provanställning.
Välkommen att skicka CV och personligt brev till careers@swedwatch.org senast den 22 augusti
2021. Märk mejlet ”Kommunikatör”. Urval och intervjuer sker löpande.
Individuell lön tillämpas så ange löneanspråk i ansökan.
Swedwatch är en arbetsplats som eftersträvar mångfald genom att välkomna alla sökande oavsett
kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. Vi uppmuntrar
ansökningar av människor från olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Swedwatch behandlar dina angivna
personuppgifter och ansökningshandlingar till dess att rekryteringen är avslutad.
Vid frågor:
Om du har frågor om tjänsten vänligen kontakta Head of Outreach and Advocacy Jenny Haraldsson
Molin på jenny@swedwatch.org. På grund av semestrar kan det ta tid innan du får ett svar.

