Kommunikatör
Mellerud är en kommun belägen i Dalsland med cirka 9300 invånare. Vi arbetar fokuserat på att vara
en kommun i tillväxt med ett varierat och expanderade näringsliv. Vårt sjö- och naturnära läge samt
industrihistoria gör att vi är en sommarstad då befolkningen nästan dubblas under denna period. Du
kan behagligt pendla till oss från både Göteborg, Trollhättan och Karlstad och vi ser möjligheter att
koppla pendling och arbete som ett naturligt inslag i den här tjänsten.
Var med och forma din roll
Vår vision säger att vi ska vara en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen och
nu behöver vi en kommunikatör/evenemangsansvarig som hjälper och stöder oss övriga medarbetare
att göra Mellerud till en av de bästa kommunikativa kommunerna i Sverige.
Kommunikationsfunktionen som är ny i kommunen ska ha det övergripande ansvaret för kommunens
kommunikations, marknadsföring och evenemangsarbete. Du fungerar som ett centralt stöd för övrig
verksamhet gällande extern och intern kommunikation och har internt mycket kontakter med
förtroendevalda, chefer och medarbetare inom kommunen. Några av dina ansvarsområden ligger i att
utveckla kommunens hemsida, pressfrågor, grafiska profil samt hantering av vår närvaro i sociala
medier. Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är att ta fram pressmaterial, ge stöd i
mediekontakter och producera informationsmaterial. Du tar fram underlag för trycksaker - från idé till
material färdigt för tryck. Fotografering och bildhantering samt enklare filmproduktion förekommer
också.
För ett gott liv i Mellerud är kulturen levande och genomsyrar hela kommunen. Här finns ett
spännande och varierat utbud av föreläsningar, konserter, dans, stand-up, loppisar, aktioner
författarbesök och mycket mer därtill. Som evenemangsansvarig ansvarar du utvecklar arrangemang
såsom Kanalyran, utställningar på Dalslandscenter, Melleruds mässan och andra kommunala
arrangemang.

Din bakgrund
En akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskapsområdet är meriterande. Du kan
även ha en annan bakgrund som arbetsgivaren finner lämplig för uppdraget. Du ska dock kunna
styrka att du har tidigare arbetslivserfarenhet av kommunikationsarbete och du får gärna ha
erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation. Du ska ha kunskaper i modern medieteknik,
webbpublicering och webbutveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning inom till
exempel besöksnäringen, idrottsrörelsen, kulturlivet eller eventbolag eller liknade.
Vem är du?
Du har förmågan att förklara och beskriva komplexa frågor på ett begripligt sätt för olika målgrupper
och syften och trivs i en lärande miljö med högt tempo. Det är meriterande om du har erfarenhet av
att arbeta med klarspråk. Du är utåtriktad, och har lätt för att etablera, utveckla och underhålla
relationer. Du är nyfiken och brinner för det du gör, och du har ett stort intresse för kommunikation
och för de möjligheter som ges med digitaliserad teknik. Du har ett strukturerat och lösningsfokuserat
arbetssätt, är kreativ och initiativtagande. Det är viktigt att du trivs med att den ena dagen inte är den
andra lik och att du är flexibel efter verksamhetens behov.
Övrig information
I denna rekrytering kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del av urvalsarbetet.
Om du som person är känd för att vara förändringsbenägen, tänka nytt, vara handlingskraftig samt
uthållig är du varmt välkommen med din ansökan!
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