Kommunikatör till Energikontoret i Mälardalen,
100% (vikariat)
Är du en resultatinriktad och självgående kommunikatör? Vill du arbeta i framkant med
energi- och klimatfrågor och upplysa världen om möjligheterna.
Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Energikontoret söker nu en ansvarstagande kommunikatör för ett föräldravikariat. Vi söker en lyhörd
och driven person till en varierad kommunikatörsroll. Du kommer att jobba med Energikontorets
övergripande kommunikation samt produktion och resultatspridning inom våra olika projekt.
Tjänsten är placerad i Uppsala med goda möjligheter till pendling från Stockholm.

Det här får du jobba med
I rollen som kommunikatör kommer dina arbetsuppgifter innebära att stödja projektledare samt
ledning på ett strategiskt och operativt plan. Tillsammans med projektledare planerar, genomför och
utvärderar du målgruppsanpassade kommunikationsinsatser. Du skapar digitalt, rörligt och tryckt
material för våra olika projekt. I tjänsten ingår även att arbeta med Energikontorets övergripande
kommunikation, så som att ta fram presentationsmaterial, profilmaterial och uppdatera webbplats
och sociala medier. Du ansvarar för att identifiera behov, metoder och verktyg, med syfte att
synliggöra verksamhet och projekt. Vi jobbar idag med att bygga vårt varumärke och ser gärna att du
blir en del av detta arbete.
Du jobbar nära vår eventkoordinator, våra projektledare samt VD.

Din bakgrund
Du som söker har eftergymnasial utbildning inom kommunikation med inriktning på design och PR.
Du har viss arbetslivserfarenhet inom yrket. Du är väl orienterad i digitala medier och kanaler och har
god förståelse för vad som krävs för att skapa ett intressant och slagkraftigt innehåll. Du har
kunskaper i att skapa grafiskt material (digitalt och print), goda kunskaper i Photoshop, In Design
samt vana att arbeta med webbpublicering. Vi jobbar med Word Press och Apsis. För oss är det
viktigt att du har ett öga för det illustrativa och kan målgruppsanpassa innehåll. Vi ser gärna att du
har kunskaper i att skapa rörligt material.

Du som person
Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egenskaper och värderingar.
Vi söker därför Dig som trivs att arbeta i högt tempo, är engagerad och lyhörd. Du har hög
samarbetsförmåga, är kommunikativ och prestigelös. Du har lätt för att prioritera och planera ditt
arbete och är van att jobba mot korta deadlines. Dina arbetsuppgifter kommer ha stor variation och
du är van att jobba med eget ansvar.

Energikontoret
Energikontoret i Mälardalen är ett av Sveriges 15 regionala energikontor och vårt uppdrag är att
arbeta för minskad klimatpåverkan genom energieffektivisering och ökad andel förnybar energi. Vi
arbetar i nätverk med 360 energikontor i Europa och driver samverkansprojekt med offentliga
aktörer, bransch- och intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter. Vi har kontor i Eskilstuna
samt Uppsala men verkar i hela Mälardalsregionen.

Tjänsten
Tjänsten är ett föräldravikariat på 100% av en heltid under perioden 1 april 2019 – 29 februari 2020.
Tjänsten är placerad i Uppsala.
Tillträde 1 april 2019 eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval.
För mer information eller frågor, kontakta Lina Yng, lina.yng@energikontor.se
Vänligen skicka in Din ansökan snarast möjligt till jobb@energikontor.se
Vi vill att du kompletterar ansökan med relevanta arbetsprover eller länk till portfolio.

sVälkommen med Din ansökan!
Inskickade uppgifter hanteras enligt GDPR. Dina ansökningshandlingar bevaras hos Energikontoret i Mälardalen i sex
månader från det att anställningsbeslutet vunnit laga kraft, innan de gallras bort. Inskickade uppgifter hanteras enligt GDPR.
Dina ansökningshandlingar bevaras hos Energikontoret i Mälardalen i sex månader från det att anställningsbeslutet vunnit
laga kraft, innan de gallras bort. Tänk på att inte lämna känsliga personuppgifter i din ansökan utan endast sådana uppgifter
som är relevanta och efterfrågas enligt kompetensprofilen i annonsen.

