söker KOMMUNIKATÖR
Kalmar pastorat har omkring 25 000 medlemmar och omfattar fem församlingar. Inom pastoratet finns
även administrativa stödfunktioner, begravningsplatser och krematorium. Totalt är vi drygt 80 medarbetare
inom alla olika arbetsområden. Arbetsplatsen är på pastoratets kansli som finns på Domprostgården på
Södra Vallgatan 25 i Kalmar. Läs gärna mer om oss på www.svenskakyrkan.se/kalmar
Vår kommunikatör ska gå på föräldraledighet och vi söker nu en ersättare. Vi erbjuder ett stimulerande
och varierat arbete där tjänsten som kommunikatör innebär att du ansvarar för pastoratets
kommunikation och är verksam i hela kedjan från idé till produktion.
Arbetsbeskrivning: Som kommunikatör på Svenska kyrkan i Kalmar är en stor del av arbetsuppgifterna,
att tillsammans med pastoratets medarbetare, samordna och planera genomförandet av pastoratets
kommunikationsaktiviteter och att sprida information om verksamhet, gudstjänster, konserter m.m. i både
externa och interna kanaler såsom webb, intranät, sociala medier och tryckt material. I arbetet ingår också
att producera presentationsmaterial, årsredovisningar, budget och liknande. I din roll som kommunikatör
planerar och genomför du även interna utbildningar inom området samt ger kvalificerat stöd åt pastoratets
medarbetare inom ramen för arbetsuppgifterna. Du leder också kommunikationsaktiviteter i samband med
pastoratets större arrangemang.
Personliga egenskaper: Som person är du relationsskapande och trivs med att ha flera kontaktytor, både
internt och externt. Du bör vara kreativ och pedagogisk samt lyhörd inför verksamhetens behov. Du måste
kunna arbeta självständigt och metodisk och trivas med att driva flera projekt samtidigt. För att arbeta hos
oss krävs det att du delar Svenska Kyrkans värderingar och vi ser gärna att du har kunskap om Svenska
Kyrkans grundläggande uppdrag.
Vi söker dig som: Du har en akademisk utbildning inom området. Erfarenhet av kommunikations- och
informationsarbete är ett krav och arbete med webbpublicering, sociala medier och formgivning samt
projektledning är meriterande. Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt goda
kunskaper i digitala medier och hur de används som kommunikationsverktyg.
Varaktighet, arbetstid och tillträde: Vikariat, heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
För mer information om tjänsten kontakta:
Peter Wänehag, Kyrkoherde
Elisabeth Mörhammar, Personalchef

0480-42 14 05
0480-42 14 03

Välkommen med din ansökan till: Svenska Kyrkan, Anna Roslund, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar. Det
går även bra att maila din ansökan till: anna.roslund@svenskakyrkan.se
Sista ansökningsdag är den 5 maj dock kommer urval och intervjuer ske löpande så skicka din ansökan
snarast. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

