Sundbyberg 2018-03-23

Kommunikatör som vill göra skillnad
– projektanställning heltid 3 årPersonskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som bedriver
påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle för alla oavsett om man har en
funktionsnedsättning eller inte. Vi vill att alla ska ha tillgång till livets möjligheter.
Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till
följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.
Vi söker nu en kommunikatör som kan arbeta med att kommunicera brett i våra kanaler och
vara ett stöd till kollegor och lokalföreningar. Vi söker dig som är självständig och prestigelös och
har ett genuint engagemang för vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som till
exempel samarbetsförmåga och förhållningssätt.
Största delen kommer du att arbeta med två projekt som vi driver med stöd av Arvsfonden. Det ena
projektet, Kunskapsnätet handlar om att bygga upp ett deltagarstyrt digitalt nätverk som berör frågor
om funktionsnedsättningar. Det andra projektet, Coachprojektet syftar till att bygga upp ett nätverk av
coacher som ska inspirera personer som nyligen blivit amputerade till att återgå till ett aktivt och
meningsfullt liv.
Du kommer även att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunikationsområdet
tillsammans med vår kommunikationsansvarig. Du kommer bland annat att ingå i redaktionsrådet för
vår medlemstidning Liv och även skriva artiklar till både tidning och hemsida. Vi ser gärna att du har
erfarenhet och intresse av att jobba med sociala medier och digitala verktyg, då vi kommer att utveckla
oss inom detta område.
Vi söker dig som har/är:
• examen inom media- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande
• minst två års erfarenhet av att arbeta med kommunikation
• är en god skribent och skicklig på att anpassa budskap efter målgrupp och syfte.
• god användare av sociala medier.
• kunna använda dig av Indesign, WordPress och Photoshop
• god kunskap om formgivning och fotoredigering
Övrigt
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid i tre år, med eventuell förlängning. Placeringsort är
Sundbyberg. Förbundskansliet består av tio personer och vi sitter i ljusa, nyrenoverade lokaler
tillsammans med bland annat paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige.
Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2018 på e-post: agneta.ronnqvist@rtp.se
Vill du veta mer om jobbet, kontakta Agneta Rönnqvist, kanslichef på tel 08-629 27 84 eller
Helena Tiderman, kommunikatör på tel 08-629 27 98.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer
annonser och rekryteringstjänster.
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