Kommunikatör
Som kommunikatör hos Sjukhusläkarna erbjuds du ett självständigt arbete i spännande
miljö i Läkarförbundets hus på Villagatan centralt i Stockholm, där vi har tre anställda. Du
kommer att föra ut Sjukhusläkarnas frågor i samhällsdebatten, mot beslutsfattare och till
medlemmar inom Läkarförbundet.
Som kommunikatör hos oss kommer du att bli delaktig i en rad samhällspolitiskt intressanta
sammanhang. Du kommer att få tillfälle till kontakter med våra medlemmar, andra
organisationer som arbetar med sjukvårdsfrågor samt med läkarorganisationer i och utanför
Sverige. Vi ger ut tidningen Sjukhusläkaren och sjukhuslakaren.se. som är publicistiskt
obunden, men där föreningen via redaktionskommittén ger mycket input från
sjukhusvärldens vardag.
Du kommer – förutom att utveckla Sjukhusläkarnas interna och externa kommunikation –
även att arrangera möten, sätta samman paneldebatter, arbeta med vår hemsida,
webbtidning och våra sociala medier samt med styrelsen och kansliet i övrigt utveckla
Sjukhusläkarnas påverkansarbete. I arbetsuppgifterna ingår även utredningsarbete,
sammanställa remissvar, rapportskrivande, statistikbearbetning och omvärldsbevakning
inom alla områden där Sjukhusläkarna är aktiva.
Vi söker en drivande, självständig och kreativ person med akademiska examen inom medieoch kommunikationsvetenskap eller liknande relevant utbildning. Vi ser gärna att du är
idéskapande i skrift och behärskar det svenska språket fullt ut. Erfarenhet från arbete med
offentlig och politiskt styrd verksamhet, och då helst inom en förtroendemannaorganisation
eller liknande, samt stort intresse för sjukvård kommer att underlätta våra behov av att
kunna analysera, prioritera, planera och genomföra vårt sjukvårdspolitiska arbete.
Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges Läkarförbund och vi
organiserar drygt 18 000 sjukhusläkare. Vårt arbete innefattar allt från professionella och
fackliga frågor till omvärldsanalys och debatt. Vårt primära fokus är att tillvarata
förutsättningarna för patient-läkarmötet med ledord som professionalism, fortbildning och
styrsystem.
Provanställning 6 månader på hel- eller deltid med tillträde så snart som möjligt, efter
överenskommelse. Arbetsvillkor och förmåner redovisas vid intervju. Ansökan med
personligt brev och CV skickas senast den 18 augusti 2017 till wendela.zetterberg@slf.se
För ytterligare upplysningar kontakta: Bengt von Zur-Mühlen 073-909 91 65 eller Wendela
Zetterberg wendela.zetterberg@slf.se eller 08-790 34 50.
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