Spädbarnsfonden

Stöd – Information – Forskning – Utbildning
________________________________________________________________________________________________________________

Spädbarnsfonden söker driven kommunikatör med stort hjärta
Spädbarnsfonden är en ideell, opolitisk förening som ger stöd till föräldrar som har förlorat ett litet
barn samt arbetar för att minska antalet barn som dör under graviditet, vid förlossning och under
barnets första levnadsår. Spädbarnsfonden arbetar i hela landet.
Årligen dör cirka 700 barn innan eller under förlossning, samt under det första levnadsåret. Idag
har Spädbarnsfonden 1500 medlemmar. Det är både familjer, vänner och släktingar som mist barn
men även sjukhuspersonal, begravningsbyråer, kyrkor, företag och andra som vill stötta vår
verksamhet.
Behovet av stöd från en förening som vår är stort och vi utför ett viktigt arbete för att bryta tabun
kring spädbarnsdöd. För att kunna möta detta behov, behöver vi växa som förening, både
insamlingsmässigt, men också varumärkesmässigt.
Därför söker vi nu en självgående och bred kommunikatör, som brinner för att göra skillnad!
Vi vill att du:
- Är en fena på sociala medier och behärskar rörlig bild.
- Har vana av att arbeta med hemsidor (Wordpress) och kan hantera bildbehandlingsprogram.
- Har känsla för marknadsföring som leder till ökad insamling.
- Är en god skribent med vana av att uttrycka dig i tal och skrift.
- Är självgående, tar initiativ och kan leda ditt eget arbete.
- Är stresståligt och klarar av att prioritera dina arbetsuppgifter.
- Är utåtriktad och inte rädd för att kontakta media och ”pusha” för ditt budskap.
- Har finkänslighet och förståelse för att spädbarnsdöd är ett känsligt ämne.
- Har fallenhet för att ta in och bearbeta information samt presentera den lättillgängligt
- Har en akademisk examen med inriktning mot kommunikation/marknadsföring eller liknande
kompetens uppnådd på annat sätt.
Till gengäld får du:
- En unik inblick i och förståelse för arbetet i en ideell organisation.
- Arbeta med engagerade kollegor och styrelsemedlemmar.
- Möjlighet att i hög mån påverka Spädbarnsfondens marknadsföring och varumärke.
- En flexibel arbetsplats, med möjlighet att arbeta på distans.
Om tjänsten
Tjänsten är en ettårig projektanställning på 50 % med start i januari 2018. Möjlighet till förlängning
finns om föreningens ekonomi tillåter det. Organisationens kansli ligger i Göteborg, men
arbetsuppgifter kan utföras på distans. I tjänsten kan det förekomma helg-och kvällsarbete.
Frågor
Kontakta samordnare Angela Jones på kansliet@spadbarnsfonden.se eller 031-387 57 57
Läs mer om Spädbarnsfonden på www.spadbarnsfonden.se
Vi önskar din ansökan med CV senast 10 november till kansliet@spadbarnsfonden.se
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