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Kommunikatör
Är du en kreativ kommunikatör som kan skriva texter som berör? Vill du arbeta med något
meningsfullt som gör skillnad för människor i utsatta situationer? Brinner du för mänskliga
rättigheter och global utveckling? Då kan du vara den vi söker!
Om Islamic Relief
Islamic Relief Sverige grundades 1992 med visionen att bidra till en bättre värld. En värld
som bryr sig om att människors grundläggande behov är täckta och som värnar om mänsklig
värdighet. Vi vill vara en förebild i att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla
sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke.
Om tjänsten
Vi söker en kommunikatör/skribent till vår kommunikation- och insamlingsavdelning som
kommer att ha det övergripande ansvaret för att forma och förmedla organisationens budskap
i text. Du kommer att arbeta under insamlingschefen med en mängd olika projekt där du både
skriver och redigerar befintliga texter för att säkerställa att de håller en hög kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
●
●
●
●
●

Skriva pressmeddelanden och svara på pressförfrågningar.
Skriva och utarbeta information- och marknadsföringsutskick.
Skriva intresseväckande texter för vår hemsida och sociala medier
Skriva verksamhetsberättelser.
Utveckla våra kommunikationsplattformar; hemsidan, sociala mediekanaler,
nyhetsbrev, medlemsregister m.m.

Är du den vi söker
Islamic Relief söker nu en kunnig och kreativ kommunikatör som är van vid att anpassa
budskap efter olika målgrupper och kanaler. Rollen kräver att du är strukturerad, har en
förmåga att få saker gjorda och kan arbeta med flera parallella projekt. Du som söker tycker
om att ta egna initiativ och har förmågan att omsätta dessa till verklighet. Vi ser samarbete
och teamwork som en del av den kreativa processen och därför är det viktigt att du tycker om
att arbeta i team och är bra på att bygga relationer.
Förutom detta kräver tjänsten:
● Relevant högskoleutbildning (kommunikation/PR, marknadsföring, journalistik) och
erfarenhet av liknande arbete
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● Att du bedöma vilka frågor som är mest relevanta och aktuella att informera och
skriva om.
● Att du kan uttrycka dig utmärkt på svenska och engelska i tal och skrift.
● God förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.
● Har erfarenhet av att hantera media och press
Arbetstider och omfattning
Anställningen avser en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Ersättning
Fast månadslön.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2017-11-30 men tjänsten kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden är slut. CV och personligt brev ska skickas till epostadress: rekrytering@islamic-relief.se
Företag
ISLAMIC RELIEF
Adress
ISLAMIC RELIEF
BOX 4334
10267 STOCKHOLM
Kontorsadress
Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna
Telefonnummer: 08-5888 6550

Islamic Relief Box 4334, 102 67 Stockholm
info@islamic-relief.se • www.islamic-relief.se • Växel: 08-5888 6550
BG: 900 181-9 • BG: 900-18 19 • Org nr. 802017-3251

