Kommunikationansvarig - deltid
My Dream Now – ett arbete med hjärta för
ungdomar
Är du en driven kommunikatör som skapar engagemang på sociala medier? Vill du
göra skillnad med effektiv kommunikation?
Ta chansen att skapa engagemang hos företag, som inspirerar ungdomar. Hos oss
på My Dream Now blir du en del av ett team där mångfald, individers drivkrafter
och social hållbarhet är i fokus.
Om My Dream Now
My Dream Now skapar inspirerande möten mellan elever och arbetsliv. Vår vision är att alla unga ska känna
sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Vi fokuserar på områden med hög
arbetslöshet, där många unga saknar förebilder och inspiration från arbetslivet.
My Dream Now är ett långsiktigt program för att minska ungdomsarbetslöshet, segregation och utanförskap.
Vi utbildar frivilliga klasscoacher från arbetsliv och högskola som träffar högstadie- och gymnasieklasser på
skoltid två-fyra gånger per år. Vi samarbetar med arbetsgivare som erbjuder anställda att engagera sig och
tar emot studiebesök. My Dream Now drivs av det sociala företaget Creador AB som finansieras av
partnerföretag som Avalanche, Canon, Fujitsu, Johnson & Johnson, Länsförsäkringar, Pricer, Scandic Hotels,
Stena Fastigheter, Stockholm Exergi, Vattenfall, Veidekke och Volvo Cars.
Om rollen
Vi söker en engagerad kommunikatör som kan driva vår externa kommunikation. Fokus ligger på att nå ut via
sociala medier. Du tar fram bilder, filmer och text som skapar starka berättelser och tydliga budskap. I
samarbete med våra partnerföretag skapar du engagemang. Vi erbjuder en spännande roll med självständigt
arbete och eget ansvar.
Tjänsten är på deltid 50-75% till att börja med. Vi är öppna för anställning eller att du fakturerar som konsult.
Du behöver kunna vara i Stockholm ofta så vi erbjuder placering på vårt kontor vid Slussen, men placering i
Göteborg, Malmö eller annan ort kan vara möjlig.
I dina tänkta arbetsuppgifter ingår:





Ansvara för innehåll och uppdatering av våra sociala medier, med fokus på LinkedIn och Facebook.
Målgruppen är i första hand arbetsgivare, i andra hand skolor och elever.
Utskick av nyhetsbrev. Bra om du kan uppdatera och utveckla vår webbplats.
Ansvar för vår grafiska profil i övrigt material. Inköp av foto och film-tjänster.
Kontakt med kommunikationsansvariga och kontaktpersoner på våra partnerföretag, planering av
och arbete med gemensam kommunikation.
Du får själv möta ungdomar som klasscoach och i samband med studiebesök.

www.mydreamnow.se

Om dig
-

Kreativ och effektiv kommunikatör. Erfarenhet av att skapa och sprida berättelser som skapar
engagemang. Redigerar bild, ljud och film för sociala medier och webb.
Du hanterar vanliga program som InDesign och Photoshop.
Du är van att jobba med webbplatser, erfarenhet av Wix och gärna Wordpress.
Du kan skriva tydliga och engagerande texter.
Trivs med att arbeta självständigt, men har lätt för att samarbeta.
Är bra på att skapa och utveckla bra relationer

-

För att trivas och göra ett fantastiskt jobb hos oss har du ett tydligt intresse för de samhällsutmaningar vi
jobbar med. Meriterande om du har varit engagerad för ungdomar eller integration på något sätt. Du kanske
själv har vuxit upp i områden med hög arbetslöshet.
Praktisk information och ansökan







Omfattning: ca 50-75%.
Placering: Kontor centralt i Stockholm. Alternativt i Göteborg eller Malmö. Annan plats kan
diskuteras. Flexibiliteten att arbeta deltid hemifrån eller från annan plats.
Tillträde: snarast, enligt överenskommelse.
Kontaktperson: Jonas Bygdeson, 070-44 99 612, jonas.bygdeson@mydreamnow.se
Sista ansökningsdag: Intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt. Ansökan är möjlig så
länge denna annons ligger kvar på vår LinkedIn och vår webb.
Ansök genom att maila ansökan, dina erfarenheter och varför du söker jobbet, till
jonas.bygdeson@mydreamnow.se . Bifoga någon form av portfolio, med några exempel på
kommunikation du skapat och/eller länkar till sociala medier, webbplatser etc.

Vad säger eleverna vi träffar?
"Det bästa var att få träffa klasscoacherna, göra en rolig övning och känna att man inte
behöver lägga sina drömmar åt sidan!" - Elev, årskurs 8
Det är inte för sent att följa sina drömmar och att veta att det finns olika sätt att följa sina
drömmar, man ska inte ge upp, man ska kämpa för sina drömmar”. - Elev, årskurs 7
Vad är speciellt med att jobba på My Dream Now?
”En liten organisation där alla får möjligheten att komma till tals och där det finns möjligheter
att utveckla innehåll utefter intresse (i det vi erbjuder och för ens egna arbetsuppgifter)”
”Människorna som jobbar på My Dream Now och sen uppdraget - känns så otroligt bra att
ha ett sånt meningsfullt jobb!”
- Medarbetare på My Dream Now
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