
   

 

Kommunikatör, heltid  

VästKom och Västra Götalandsregionen söker en utvecklingsinriktad kommunikatör med 

kompetens att arbeta såväl strategiskt som operativt. Placering hos VästKom i Göteborg. 

Samverkan inom välfärdsområdet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen sker inom många områden. För att kommunicera det goda arbete som 
görs och ge stöd för fortsatt utvecklingsarbete behöver kommunikationsarbetet förstärkas 
och utvecklas. Detta innebär bland annat att bygga upp en tydlig och lättillgänglig 
webbplattform där gemensamma ambitioner, avtal m.m. görs tillgängliga.  
 

I uppgifterna ingår bland annat att 
- Utveckla och förvalta kommunikationsstrategier för det länsgemensamma arbetet 

- Utveckla och förvalta en länsgemensam webbplattform 
- Vara kommunikationsstöd i länsgemensamma frågor samt hantera webbsidor på 

vgregion.se och vastkom.se 
- Formge och producera olika typer av informationsmaterial 

 

Kvalifikationer 

- Högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande 

- Vara en god skribent med vana av att producera texter för olika kanaler 

- Kunskap och erfarenhet av marknadsföring, webbutveckling och grafisk formgivning 

- Erfarenhet av att upprätta kommunikationsstrategier och att driva processer  

- Goda kunskaper i olika verktyg för redigering och publicering 

- Goda kunskaper i Office-paketet 

- Självgående, engagerad och proaktiv 

- Arbetet sker ofta i nära samarbete med andra vilket ställer höga krav på 
samarbetsförmåga och lyhördhet 

- Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete i större 

organisationer 

Anställningens omfattning 

Anställningsform:  Allmän visstidsanställning fr.o.m. snarast till den 31 december 2018. 
Eventuell förlängd anställning därefter. 
Omfattning:   Heltid 
Tillträde sker enligt överenskommelse.  
 

 



 
Upplysningar 
Lämnas av Anneli Assmundson Bjerde, utvecklingsstrateg på VästKom, 073-335 85 16 samt 
Rose-Marie Nyborg, strateg på koncernkontoret VGR, 070-780 12 12. 
 

Ansökan 
Personligt brev med CV samt uppgift om löneanspråk ska vara oss tillhanda senast den 18 maj 
2017 via e-post på adress: thomas.jungbeck@vastkom.se 
 
Välkommen med Din ansökan! 
 
Vi undanber oss vänligen men bestämt påringningar från rekryterings- och annonsföretag i 
denna rekrytering. 
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