KOMMUNIKATÖR/VETERINÄR
Är du legitimerad veterinär, med klinisk erfarenhet inom olika djurslag,
gärna specialist och en van kommunikatör som vill vara med på en
förändringsresa? Är du bred inom information, marknadsföring,
medievan och har förmågan att utveckla och skapa nya förutsättningar?
Då kan det här vara din nästa utmaning! Just nu är det förändring på
gång hos Sveriges Veterinärförbund och vi letar efter dig som vill vara
med på en spännande resa och driva verksamheten till nya höjder. Som
kommunikatör och en av två veterinärer på Sveriges Veterinärförbund
kommer du vara placerad i vackra lokaler vid Kungsholms Hamnplan i
Stockholm och rapportera direkt till Kanslichefen.

Om rollen

Din huvuduppgift blir att med stöd av övriga medarbetare
planera, koordinera och utföra uppdrag kring förbundets
externkommunikation. I arbetet ingår bland annat att leda
arbetet med vår egen tidning Svensk Veterinärtidning och
annat externt informationsmaterial, webbadministration,
ansvara för olika former av annonseringar, planering och
genomförande av event samt granska artiklar på både svenska
och engelska. Du kommer att jobba i nära samarbete med vår
Kansliveterinär bl a kring våra specialistutbildningar,
remissvar och där resor/internationell representation ibland
förekommer. Rollen är dynamisk och kan förändras med
förbundets utveckling och arbetsuppgifter kan därmed
förändras eller tillkomma. Du är med och driver
förändringsfrågor och föreslår åtgärder som du finner främjar
förbundets bästa.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med klinisk
erfarenhet, gärna specialist och har god medie- och
kommunikationsvana med en längre yrkeserfarenhet. Mycket
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är
nödvändiga för rollen liksom en gedigen vana av
datorer/webb och sociala medier.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vana vid grafisk formgivning, att arbeta med layout är ett önskemål. Gärna någon
form av ledarskapsutbildning och internationell erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du initiativtagande,
kommunikativ och självgående samt flexibel inför din roll i det totala uppdraget. Du
arbetar målfokuserat och gillar resultat. Du är social och utåtriktad och har lätt för att
skapa förtroende i dialog med andra.
Sveriges Veterinärförbund värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och
mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika
födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse.
Anställningsform: Fast tillsvidareanställning.
Anställningens omfattning: 100 %.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om anställningen lämnas av
Kanslichef Ann-Louise Fredrikson tel 08-545 58 21, ann-louise.fredrikson@svf.se
Kansliveterinär Monika Erlandsson tel 08-545 558 24, monika.erlandsson@svf.se
Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2018,

Om Sveriges Veterinärförbund
Sveriges Veterinärförbund är ett fackförbund för Sveriges veterinärer, grundades
1860 och ingår i Saco. Förbundet är också en intresseorganisation för både anställda
och företagande veterinärer. Det är ett professionsförbund med ca 3 500 legitimerade
veterinärer som medlemmar. Förbundets huvudsyfte är att stötta veterinärer i deras
profession och yrkesvardag, både vetenskaplig och arbetsrättsligt.
Vill du läsa mer om Sveriges Veterinärförbund, besök vår hemsida: www.svf.se

