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Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap
och socialt arbete. Vi bedriver också utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskarutbildning
anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Forskning
bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila
samhället, palliativ vård, välfärdsrätt samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra
områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och
Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.
Vi söker nu en

Kommunikatör
Vi söker dig som vill arbeta brett med kommunikationsfrågor i en roll där du är drivande i
planering och genomförande av interna och externa kommunikationsinsatser.
I din roll ingår att, tillsammans med en samordnande kollega:
-

-

driva och utveckla kommunikationsfunktionen i både små och stora frågor
planera, strukturera, producera och underhålla intranät och hemsida
analysera och stödja kommunikationsbehov, formulera budskap och genomföra
kommunikationsinsatser bland annat i form av layout och grafisk produktion av
trycksaker, annonser och digitalt material
samordna och utbilda enheternas lokala webbredaktörer

Din placering är Rektorskansliet vid Campus Ersta. Du kommer arbeta underställd
Förvaltningschef och i nära samarbete med övriga funktioner inom högskolans gemensamma
verksamhetsstöd.

Din bakgrund
Du som söker har följande kvalifikationer:
-

relevant högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande
dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kommunikation och webbutveckling
erfarenhet av skilda webbpubliceringsverktyg
goda kunskaper i Photoshop och InDesign
dokumenterat mycket god stilistisk förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi ser gärna att du även har:
-

erfarenhet av kommunikation i komplexa organisationer och till olika målgrupper
erfarenhet av förändringsarbete och förändringskommunikation
god kännedom om högskolesektorn
erfarenhet av SiteVision.
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Personliga egenskaper
Vi vill att du:
-

är drivande, kreativ och ansvarstagande
har god samarbetsförmåga
har förmåga att själv prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter
trivs med varierande arbetsuppgifter både operativt och strategiskt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I rekryteringen kommer vi att använda oss av
arbetsprov.

Övrigt
Tjänsten är tills vidare och inleds med provanställning. Omfattning heltid med tillträde enligt
överenskommelse.

Ansökan
Vi välkomnar en mångfald bland sökande med efterfrågad kompetens!
CV och personligt brev skickas via e-post till personalspecialist Irene Bratli Lundmark:
irene.bratlilundmark@esh.se / telefon: 0766- 36 50 02
Sista ansökningsdatum: 2018-06-15.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan därför komma att ske före
sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
För frågor om tjänsten kontakta förvaltningschef Karin Jakobsson:
karin.jakobsson@esh.se / telefon: 0766- 36 51 00
eller
kommunikatör Sara Rystedt: sara.rystedt@esh.se / telefon: 08-555 050 69
Vi har gjort våra medieval för den här rekryteringen och undanber oss därför kontakt med
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

