Tillsammans kan vi göra mer!
Scouterna ger över 70 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr
tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle
präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Att vi har 100 års
erfarenhet av aktivt uteliv innebär också att vi har erfarenheter vi gärna delar med oss av – allt från
gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla. Stockholms
Scoutdistrikts kansli stöttar scoutkårer i tre distrikt inom Stockholmsregionen samt Vässarö med
olika administrativa funktioner.

Stockholms Scoutdistrikt söker kommunikatör (vikariat) till kansliet
på Fridhemsgatan, Stockholm
Vår kommunikatör Anna kommer att vara föräldraledig från och med i sommar. Därför
söker vi nu en person som under 12 månader kan arbeta med kommunikation på
Stockholms scoutdistrikts kansli. Jobbet innebär att stötta Stockholms (inklusive
Vässarö), Roslagens och Birkas scoutdistrikt med kommunikation samt att bedriva
påverkansarbete och projekt.
Vi söker dig som har ett intresse för kommunikation, utvecklingsarbete och scouting. Vi
tror att du har erfarenhet av påverkansarbete och kommunikation. Du gillar att skriva och
hantera texter, trivs med att skapa kontakter och möta människor, är flexibel och gillar
utmaningar.
För att trivas i rollen är du van vid att ta initiativ samt att arbeta strukturerat och
självständigt mot uppsatta mål. Då vi är en liten arbetsplats är du en viktig del i gruppen
och redo att rycka in och hjälpa kollegor vid behov.
I din roll som kommunikatör på Stockholms scoutdistrikts kansli stöttar du Stockholms,
Roslagens och Birkas scoutdistrikts medlemmar med informationsspridning, nyhetsbrev,
utskick, uppdatering av webbplats och sociala medie-kanaler, medlemsservice, att skapa
informationsbroschyrer mm. Du är redaktör för och skapar tillsammans med en ideell
redaktionsgrupp, distriktets medlemstidning ”Demed”. Du hjälper även
arrangemangsgrupper med exempelvis ansökan av polistillstånd, beställning av material,
anmälningsförfarande, information, diplom, skyltar utvärdering mm.
Utöver det löpande arbetet med kommunikation kommer du under året att kartlägga hur
förutsättningar ser ut inom distriktet för att kunna utöka/starta nya scoutverksamheter.
Fokus är bland annat frågan om lokaler för våra kårer, ekonomiska förutsättningar att
bedriva scoutverksamhet i en tillväxtregion, samt hur vi kan verka för att fler ungdomar
får uppleva scouting. Resultat ska redovisas i en rapport. Därefter ingår i
arbetsuppgifterna att aktivt bedriva påverkansarbete mot olika beslutsfattare, samt att i
samråd med riksorganisationen, Scouterna, verka för att underlätta för kårerna att
bedriva verksamhet utifrån de förutsättningar som gäller inom Stockholms scoutdistrikts
upptagningsområde.

Önskvärda kunskaper/erfarenheter:
Tidigare erfarenhet av påverkansarbete samt rapportskrivning
Hantering av nyhetsbrev
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper av att redigera text och bild
Erfarenheter av scouting och Scouterna
Vara bekant med: Worspress, Photoshop och InDesign eller motsvarande
Placeringsort:
Fridhemsgatan, Stockholm, Sommartid är tjänsten periodvis förlagd till Vässarö utanför
Norrtälje.

Varaktighet/arbetstid:
Tjänsten är ett vikariat på heltid i 12 månader som kan förlängas. Tillträde under maj
2019. En del tjänstgöring under kvällar och helger förekommer. Möjlighet finns att arbeta
som vikariatsanställd eller som uppdragstagare.
Ansökan:
Ansökan bestående av brev och CV ska mailas snarast till Stockholms Scoutdistrikt på
rekrytering@scoutkansliet.se senast 31 mars 2019.
För mer information om tjänsten går det bra att kontakta Cecilia Gozzi eller Anna Nordin
på telefonnummer 08-652 05 10 eller personalansvarig Eva Karlfeldt på
hr@scoutkansliet.se
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenhet.
Då vi redan tagit ställning till våra rekryteringsvägar undanber vi oss vidare kontakter
med rekryterare.

