Stockholm 2017-10-12

Kommunikations- och marknadsansvarig sökes
Svenska Brottningsförbundet söker en kommunikations- och marknadsansvarig med placering på vårt kansli som
finns i Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 i Stockholm.
Till vår organisation söker vi nu en person som både har en övergripande bild, planerar och utformar vår
kommunikation och som samtidigt har kompetens att producera innehåll till våra olika plattformar (hemsida,
Facebook, twitter, vår web-tidning m.m.). Dessutom ingår det i tjänsten att ansvara för och utveckla vår
mediebearbetning samt vår kommersiella verksamhet där bl.a. sponsorverksamheten, web-shopen samt Brottnings-tv
ingår.
Utbildningskrav:
Vi ser att du troligen har en akademisk utbildning i kommunikation eller journalistik, eller annan utbildning som vi
bedömer som likvärdig.
Kunskap- och erfarenhet:
Vi tror att du efter utbildningen har några års arbetslivserfarenhet inom kommunikation eller media. Du har arbetat
med bildbearbetning och rörliga bilder. Du är bra på att jobba självständigt och har erfarenhet av projektledning och
uppdatering av webbsidor, samt god kunskap om sociala medier.
Det är meriterande om du har erfarenhet av svensk idrott och dess organisation på olika nivåer. Du har antagligen
arbetat med liknande arbetsuppgifter inom idrotten eller i andra organisationer.
Egenskaper:
Du har en stark känsla för språket och är trovärdig när du förmedlar dina budskap. Du är både kreativ och
leveranssäker samtidigt som du är bra på att bygga relationer både internt och externt. Med ditt engagemang för idrott
och kommunikation vill du jobba i linje med vår nya verksamhetsinriktning.
Tjänsten är en heltid och tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader. B-körkort krävs. Viss
helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Ansökan:
Skicka in din ansökan snarast, dock senast den 31/10, urval sker löpande. Ansökan med CV, referenser och löneanspråk
skickar du till christer.persson@swedewrestling.se
Frågor och information:
Förbundschef Christer Persson
christer.persson@swedewrestling.se
Mobil 070-3056656
Styrelseledamot Jan Kårström
jan.karstrom@swedewrestling.se
Mobil 0723- 583 275
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