Ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

GAPF söker en KOMMUNIKATÖR.
GAPF är en ideell, sekulär och partipolitiskt obunden organisation. Vår vision är ett jämställt
samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Vi arbetar med stödverksamhet,
utbildning och opinionsbildning för att stötta utsatta, förebygga förekomsten och öka
medvetenheten om HRV. Vi är idag ett respekterat kunskapscenter med fem anställda och
många volontärer.
Kommunikation om vad vi gör är bland det viktigaste vi gör! För att informera utsatta och
professionella om att vi finns, för att skapa ett engagemang hos volontärer och bidragsgivare och
inte minst för att påverka beslutsfattare, politiker och allmänheten i frågor som rör HRV.
Vi söker en energisk kommunikatör för projektanställning året ut. Uppdraget är att vårda och
utveckla GAPFs varumärke, att förmedla GAPFs budskap på ett professionellt sätt samt att planera
och genomföra kommunikationsinsatser. Som GAPFs kommunikatör kommer du bl a att arbeta med
att skapa och förstärka relationer till externa aktörer och medlemmar, att implementera vår nya
grafiska profil och en ny hemsida. En viktig uppgift är att säkerställa att GAPFs ställningstagande
kommuniceras enhetligt och öka GAPFs medieexponering.
I de löpande arbetsuppgifterna ingår bland annat att ta fram material för olika målgrupper digitalt
eller tryckt, kommunicera med medlemmar, styrelsen, medieredaktioner och andra. Men det kan
även innebära att arbeta i något av våra löpande projekt och att täcka upp för kollegor i deras
arbetsuppgifter. Det är ett högt arbetstempo med många bollar i luften, personen vi söker måste ha
en flexibel och problemlösande läggning för att trivas.
Du har en utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller liknande, med erfarenhet av
målgruppsanpassad kommunikation och framtagande av texter. Goda kunskaper om sociala medier,
webb och grafisk produktion av trycksaker är en förutsättning. Du har också erfarenheter av
insamling samt press- och medierelationer. Det är en fördel om du har jobbat som kommunikatör i en
ideell verksamhet tidigare. Rätt person kommer att ha stort inflytande över GAPFs
verksamhetsutveckling inom kommunikationsområdet.
Vi som arbetar här drivs av ett stort engagemang för de frågor vi driver och vi gör vårt yttersta för att
utveckla organisationen tillsammans, så att vi kan hjälpa fler utsatta och påverka beslutsfattare. Vi
sitter i centrala Stockholm och har kollektivavtal. Lönenivån för tjänsten är 28 000-30 000 kr. Frågor
om tjänsten besvaras av Petra Kyllerman, 0766-024312. Ansökan snarast möjligt till
ansokan@gapf.se, med ”Kommunikatör” i ämnesfältet, vi intervjuar löpande.
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111 52 Stockholm
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