
Socialdemokrater  för  tro  och  solidaritet  är  en  frispråkig  del  av  socialdemokratin.  Vi  förenar
människor  som  är  inspirerade  av  sin  tro  och  vill  arbeta  politiskt  för  ett  solidariskt  och  jämlikt

samhälle. Läs mer om oss på www.trosolidaritet.se eller på www.facebook.com/trosolidaritet.

Nu söker vi en

POLITISK SEKRETERARE

Med inriktning på kommunikation och media

Du arbetar i huvudsak med att utveckla vårt kommunikationsarbete. I det ingår att skriva
underlag till  kommentarer och uttalanden,  att  stärka vår närvaro i  sociala  medier  och att
utveckla  våra  massmediakontakter.  Du  arbetar  också  med  att  planera  och  genomföra
förbundets arrangemang – kongressen, almedalsveckan, seminarier etc.

Du är  en  nyckelperson  i  vårt  arbete  med politikutveckling  och  opinionsbildning.  Det  är
särskilt viktigt under det intensiva och spännande valår som ligger framför oss.

Du ingår i ett arbetslag på förbundskansliet som förutom dig och förbundssekreteraren består
av  en  politisk  sekreterare  med  inriktning  på  internationella  frågor  och  lokal
verksamhetsutveckling.  Du kommer också att arbeta mycket nära vår förbundsordförande
Ulf Bjereld och andra styrelseledamöter.

Du är politiskt  driven och en kunnig redaktör/kommunikatör med god förmåga att agera
proaktivt gentemot media. Du har stor erfarenhet av kommunikation i sociala medier och på
webben. Du vet att det ibland blir bråttom, att du behöver vara beredd att snabbt rycka in
och att jobba kvällar/helger när det behövs.

Du är bra på politisk analys och kan formulera dig både kort och långt, i allt från twitterinlägg
till  debattartiklar  och  politiska  riktlinjer.  Självklart  delar  du  Socialdemokrater  för  tro  och
solidaritets värderingar.

Tjänsten är en heltids tillsvidaretjänst med oreglerad arbetstid och följer kollektivavtal mellan
Arbetsgivarföreningen  KFO  och  Handelsanställdas  förbund.  Under  vissa  omständigheter
tillämpar  vi  provanställning.  Kansliet  finns  i  Socialdemokraternas  hus  på  Sveavägen  68  i
Stockholm, men i tjänsten ingår också resor.

För  mer  information,  kontakta  förbundssekreterare  Hans  Josefsson  på  e-post
hans@trosolidaritet.se eller tel. 070-544 34 31. Din ansökan (personligt brev med CV) vill jag
ha senast den 8 september. Tillträdesdag 1 november eller efter överenskommelse.
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