Vill du vara med och stärka situationen för Sveriges
studenter?
Sveriges förenade studentkårer (SFS) söker en vikarierande press- och
kommunikationsansvarig fram till sommaren.
SFS är en medlemsburen påverkansorganisation och en stark röst i det
offentliga samtalet om högre utbildning och andra frågor som rör
studenter. Vi jobbar dagligen med att ha möten med makthavare, synas i
media och ha kontakt med våra medlemskårer. Vi arbetar för att all
högre utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla.
Arbetsplatsen består av fyra anställda och två förtroendevalda
presidialer.
Vi söker någon som vill nå ut med vår politik till makthavare och
studenter. Som person uppskattar du ett högt tempo och snabba
varierande arbetsuppgifter samtidigt som du också har förmåga att
arbeta strategiskt. Du är social, har lätt för att samarbeta och har
förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har ett driv
och engagemang för att bidra till att SFS ska vara en spetsig
påverkansorganisation.
Vad?
I tjänsten ingår att:
•
•
•
•
•

Ansvara för kommunikationen i sociala medier (för närvarande
fb, instagram och twitter)
Ansvara för innehållet på SFS hemsida
Ansvara för informationsutskick till medlemskårer
Hantera viss annan extern kommunikation, exempelvis
presskontakter
Planera och sköta kommunikationen kring SFS deltagande i
Almedalen 31 juni-7 juli.

Vi söker en person som:
•
•
•

Kommunicerar väl i skrift
Har förståelse för opinionsbildning och politisk påverkan
Effektivt använder sociala medier för att nå ut med
organisationens frågor
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Det är meriterande om du:
•
•
•

Har kunskaper om högskolesektorn
Har erfarenhet från ideell sektor
Kan arbeta med grafiskt material

Villkor
Anställningen är vikariat på heltid fram till den 15 juli, med start
omgående.
Vid några tillfällen förekommer arbete under helg och kvällstid i
samband med evenemang.
Tjänsten är placerad i centrala Stockholm. SFS omfattas av
kollektivavtal för Ideella och Idéburna organisationer mellan
Arbetsgivaralliansen och Unionen, Akademikerförbunden och Vision.
Din Ansökan
Vi är måna om att tillsätta tjänsten snabbt. Urval och intervjuer
kommer att ske löpande. Ansök genom att skicka CV och ett personligt
brev till SFS ordförande Jacob Adamowicz via jacob.adamowicz@sfs.se,
märk mailet med rubrik “Press- och kommunikationsansvarig”. För
frågor kontakta ordförande Jacob Adamowicz på nummer 070-545 70 45
eller via mail jacob.adamowicz@sfs.se.
Personalrepresentant: Sebastian Lagunas Rosén, 076-545 01 10.
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