
 
 
Kommunikatör till ABF Stockholms kommunikationsavdelning 
 
ABF Stockholm söker erfaren kommunikatör till kommunikationsavdelningen för 
att kunna stödja och driva sina kraftigt växande verksamhetsgrenar med 
träffsäker och måluppfyllande kommunikation. 
 
Kommunikationsavdelningen består av kommunikationschef, 1 digital kommunikatör 
och 1 marknadskoordinator och formgivare. Som kommunikatör kommer du att arbeta 
under ledning av kommunikationschef, nära övriga medarbetare inom avdelningen och 
i samverkan med ABF Stockholms olika verksamheter. Vi ser fram emot att kunna 
erbjuda en arbetsplats präglad av framtidstro, tempo och kreativitet till en entusiastisk 
kommunikatör som brinner för den kraft som riktigt bra kommunikation innebär. 
 
ABF Stockholm är en idé- och värdeburen organisation som med brett bildningsutbud 
samt mötesplatser för kultur och samhällsaktuella frågor gör kunskap tillgängligt – för 
alla. Som kommunikatör på ABF Stockholm förväntas du behärska 
kommunikationshantverket – tillika ha förförståelse och/eller intresse för samhälls-, 
kultur- och skolfrågor.  
 
Kommunikationsavdelningen arbetar på en stor mängd delmarknader i olika kanaler, 
med skiftande mål och uppdrag – dina arbetsuppgifter kommer därför att skifta. Stor 
del av uppdraget är att planera, samordna och utföra insatser och aktiviteter inhouse 
eller genom samarbete med extern leverantör/byrå tillika upparbeta, vårda och arbeta 
med presskontakter. Förmåga att samarbeta, vara lösningsorienterad och leveranssäker 
är avgörande för att fungera i rollen. I rollen tillkommer förväntan om att projekt- och 
produktionsleda avgränsade projekt/kampanjer samt att tillsammans med 
kommunikationschef och kollegor planera och följa upp avdelningens mål och ekonomi 
utifrån verksamhetsplan och budget. 
 
Du har: 

• Minst 1 års erfarenhet av kommunikationsarbete 
• Vana av att arbeta i CMS wordpress, Adobe Creative Cloud och Office-paketet 
• Vana av att arbeta med varierande uppdragsområden och olika 

intressenter/personer 
 
Du är: 

• Prestigelös och samarbetsvillig 
• Lösningsorienterad med ett positivt förhållningssätt 
• Effektiv och strukturerad 
• Kreativ och nytänkande 
• Snabbfotad och drivs av att leverera hög kvalitet 
• En god skribent oavsett kanal 



 
 
 
Akademisk examen är inte ett krav, däremot är förtrogenhet i media och/eller 
kommunikation ett villkor. Att förstå varumärkesvård, och vilken roll kommunikation 
spelar, är en förutsättning. Erfarenhet av och förståelse för medielogik, såväl digital 
som traditionell. Du har minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom 
kommunikationsfältet. Som person är du noggrann, har hög arbetskapacitet 
och trivs i rollen som kommunikatör inom en växande medelstor organisation. För rätt 
person finns stora möjlighet att utveckla och prägla såväl intern som extern 
kommunikation. 
 
Som kommunikatör hos oss förutsätter vi att du bottnar i ABF Stockholms värdegrund 
och människosyn. Vi strävar efter att skapa ett öppet Stockholm med jämlika villkor för 
alla och ser gärna att du har kunskaper och perspektiv som bidrar i det arbetet. 
 
Anställningsform och tillträde: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. 
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal. Placering i 
Stockholm. 
 
För information om tjänsten, kontakta Kommunikationschef Katarina Gold: 
katarina.gold@abf.se. Facklig kontakt: Anna Hamnevik, anna.hamnevik@abf.se.  
 
Ansök snarast, ansökningarna behandlas löpande men senast 10 mars. Tjänsten kan 
komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Maila ansökan till ABF Stockholms 
HR-avdelning på jobb.stockholm@abf.se, märk ansökan ”kommunikatör”. 
 
ABF Stockholm är sedan 1916 en idé- och värdeburen organisation som med brett 
bildningsutbud samt mötesplatser för kultur och samhällsaktuella frågor gör kunskap 
tillgängligt – för alla. Det gör vi genom folkbildning, Komvux & SFI och ELVIRA 
Kunskapsutveckling. Vi driver även Restaurang Cirkeln i ABF-husets entré. ABF Stockholm 
omsätter ca 200 MSEK och har ca 200 månadsanställda samt många projekt- och 
timanställda. Dagligen möts tusentals deltagare i vårt hus på Sveavägen och i våra skolor och 
verksamhetslokaler i Stockholm för att förverkliga drömmar, tillsammans med andra. 


