Svenska med baby söker en kommunikatör (vikariat)
Föräldravikariat 60% januari-juni 2022
mellan
småbarnsfamiljer med olika bakgrund
. Vår vision är att alla barn ska växa upp i en
omgivning formad av trygghet och omtanke, där föräldrar och familjer är inkluderade i ett öppet och
jämlikt samhälle. Vårt uppdrag är att vi genom öppna föräldragrupper och roliga aktiviteter för
småbarnsfamiljer med olika bakgrund ger vi plats för lek och utbyte av erfarenheter, språkträning
och stöd för sysselsättning efter föräldraledigheten. I en gemenskap med mångfald stärker vi
föräldrarna och deras förutsättningar till att ge barnen en trygg uppväxt. Organisationen startades
för nio år sedan och vi befinner oss nu i en spännande utvecklingsfas.
Om rollen
Som kommunikatör hos oss får du en viktig roll i en växande verksamhet som gör skillnad!
Tillsammans med organisationens ordinarie kommunikatör skapar du vår offentliga kommunikation.
Du arbetar nära de andra i teamet för att utveckla och genomföra kommunikationsuppdraget. Syftet
med kommunikationen är att informera och engagera målgrupp och andra aktörer i vårt uppdrag och
verksamhet. Fokus för kommunikationsarbetet är att nå och locka småbarnsföräldrar med olika
bakgrund att delta i vår verksamhet. Arbetet är redaktionellt, grafiskt, på webbplats och i sociala
medier. En del av uppdraget handlar om vårt Pappagruppsprojekt där vi tillsammans med vår partner
MÄN och med stöd av Postkodsstiftelsen mobiliserar småbarnspappor med olika bakgrund med syfte
att främja ett jämställt föräldraskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter







Framtagning och utformning av marknadsföringsmaterial inklusive affischer
Arbete med sociala medier:
o Skapa och marknadsföra riktade FB annonser/sponsra inlägg
o Planera och skapa inlägg SoMe (Facebook och Instagram)
o Skapa FB events
Arbete med vår webplats
Andra uppdrag kan förekomma såsom tex ta fram nyhetsbrev, pressmeddelande
Bistå samordnarna och teamet med övriga kommunikationsuppdrag vid behov

Din profil
Du har en vilja att göra skillnad och delar Svenska med babys vision om ett öppet och inkluderande
samhälle. Du fungerar bra att arbeta i team såväl som att du har god egen initiativförmåga och vana
att arbeta självständigt mot deadlines. Du har en relevant akademisk utbildning samt relevant
arbetslivserfarenhet. Du har mycket lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Kunskap i andra språk är meriterande. Vi vill att du har kunskap i Office-paketet, Indesign, CMSverktyg såsom Wordpress, och erfarenhet från arbete med sociala medier inklusive sponsrad
annonsering. Du är flexibel, lyhörd och kreativ med en vilja att utvecklas. Stor vikt läggs vid personlig
lämplighet.
Om arbetsplatsen och villkor
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Svenska med baby är en nationell förening som startade 2012. Vi finns idag på
omkring 18 orter runt om i Sverige. Kansliet består av elva personer med kontor i Bagarmossen,
Stockholm. Tjänsten är ett föräldravikariat om 60%. Vi har kollektivavtal. Tjänsten är placerad på vårt
kontor i Bagarmossen, med möjlighet att kombinera med distansarbete. Arbetet är på dagtid men
tjänsten kan även innefatta visst arbete på kvällar eller helger. Vi har målstyrd arbetstid, 37,5
timmars arbetsvecka och 30 dagars semester årligen.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@svenskamedbaby.se. Vi behandlar
lämnade uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi går igenom ansökningarna
löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum är den 5 december.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Emelia Frennmark, verksamhetschef för Svenska med baby
på emelia@svenskamedbaby.se eller 070-979 90 92.
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