
                                   
 
Funktionsrätt Sverige söker en Kommunikatör/ administratör 
till projektet Rätt från början.  
 
Det 3-åriga projektet Rätt från början, har beviljats medel av Arvsfonden med 

beräknad projektstart hösten 2018. Projektet är en bred kunskapssatsning som 

handlar om att universell utformning ska ingå som en naturlig del i varje ny 

design- och utvecklingsprocess i samhället.   

Projektets huvudkärna består i utveckling av utbildningsmaterial, processtöd 

och etablering av studiecirklar i syfte att stärka kunskapen om universell 

utformning och att ta fram strategier och metoder för att arbeta med 

Universell utformning. Projektets vill bidra till skapandet av inkluderande 

miljöer, tjänster och verksamhet inom utbildningsområdet, bostadssektorn och 

arbetsmarknaden  

Tre delprojekt, ett inom respektive område ska etableras. Det ska ske i samråd 

med referensgrupper bestående av representanter för Funktionsrätt Sveriges 

medlemsförbund, Ikano Bostad och Akademikerförbundet SSR, Certec vid 

Lunds Tekniska Högskola, samt myndigheter inom områdena och 

representanter utifrån resultatet av intressentanalysen som genomförs i 

inledningen av projektet. 

Arbetsuppgifter 
Du ska arbeta med att planera och hålla samman projektets interna och 
externa kommunikation. Du ansvarar för projektets webbsida och kontakter 
med media mm. Du kommer också vara huvudansvarig för det administrativa 
arbetet kring de aktiviteter t.ex. seminarier, workshops och föreläsningar som 
projektet ska genomföra. Du kommer också att medverka på olika sätt i dessa 
aktiviteter.  
 
Din profil  
Du har stor erfarenhet av såväl internt som externt kommunikationsarbete 
Du är van att arbeta i projektform, där arbetet utvecklas i process och i dialog 
med olika intressenter. 
Du är en god skribent och har erfarenhet av arbete med såväl webb som media 
och produktion av trycksaker 
Du uttrycker dig väl i tal och skrift  

Du är en god administratör och är van att administrera kurser, konferenser 
och annan utbildningsverksamhet 
 
Kunskap om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, erfarenhet av design- och utvecklings-



                                   
processer samt kännedom om begreppet Universell utformning är 

meriterande.  

 
Vi ser gärna sökande med egen funktionsnedsättning (eller med erfarenhet av 
vad det innebär att leva med funktionsnedsättningar) och erfarenhet av arbete 
inom funktionshindersrörelsen.  
 
Anställningen är en heltidstjänst med placering på vårt kontor på Landsvägen 

50 A i Sundbyberg. Resor över landet ingår i tjänsten. 

 

Projektet ska pågå under tre år och medel beviljas för ett år i taget under 

förutsättning projektet genomförs enligt plan.   

 

Inkomna ansökningar hanteras löpande. Tjänsten tillsätts snarast möjligt.  

 

Fackliga representanter: 

Unionen, Carola Johansson, 08-546 404 05 

SACO, Marre Ahlsén, 08-546 404 09 

 

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev via e-post senast  

2018-10-19 till adressen rekrytering@hso.se 

  
Frågor om tjänsten besvaras av tf. kanslichef Stefan Eklund Åkerberg 
stefan.akerberg@funktionsratt.se, telefon 08-546 404 47 
 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 

funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 

medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi driver 

medlemmarnas funktionsrätt – rätten att fungera i samhällslivets alla delar på 

lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 
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