Stockholms Handelskammare är en medlems- och näringslivsorganisation vars uppdrag är
att stärka företagsklimatet i huvudstadsregionen. Verksamheten vilar på tre ben; påverkan
och opinion, affärer och nätverk samt tredjepartsrollen.
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) är en ledande internationell
tvistlösningsorganisation. Skiljeförfarande och medling är alternativ till domstolsförfarandet och används för att lösa tvister inom både det svenska och det internationella
näringslivet. Läs mer om SCC och vår verksamhet här.

Vi söker en ambitiös KOMMUNIKATÖR till
ett av världens ledande skiljedomsinstitut
Vi söker en kommunikatör till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
Tjänsten är ett föräldravikariat på minst ett år. Vi erbjuder ett utmanande uppdrag i en
internationell miljö präglad av integritet, professionalism och kreativitet. SCC befinner sig
just nu i en spännande fas med fokus på affärsutveckling och kommunikation.
Tjänsten som kommunikatör innebär bl.a. följande:
 Helhetsansvar för SCC:s synlighet, i Sverige och internationellt.
 Nära samarbete med affärsutvecklingschefen kring områden som vision, mål och
strategi, samt planering och genomförande av aktiviteter kopplade till detta.
 Huvudansvar för SCC:s hemsida. Du utvecklar webbplatsen, fyller den med
innehåll och ansvarar för att den hålls aktuell.
 Planering och produktion av externt informationsmaterial; till exempel SCC:s
nyhetsbrev, liksom tryckt och digitalt informationsmaterial.

Dig vi söker

Du är en självgående och utåtriktad person som brinner för effektiv och modern
kommunikation, med verksamhetens mål i fokus. Då tjänsten innebär att du ansvarar för
samtliga delar i verksamhetens externa kommunikation har du stor frihet att hitta lösningar på
kommunikationsfrågor.
Du är en driven skribent och arbetar obehindrat i MS Office och har vana av att arbeta i ett
webbpubliceringsprogram. Till din hjälp har du en webbredaktör på halvtid. Du har
erfarenhet av att arbeta i Indesign, Photoshop eller motsvarande program. Att producera
nyhetsbrev, inbjudningar och göra riktade målgruppsutskick är också en del av innehållet i
tjänsten. Erfarenhet från juridisk miljö är meriterande.
För att trivas hos oss behöver du vara öppen, nyfiken och intresserad av att lära dig mer om
skiljeförfarande med en internationell utblick. Erfarenhet av projektledning är värdefullt.
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Du inspireras av att många saker händer samtidigt, ibland med kort varsel, och är bra på
att leda och ta ansvar för uppgiften hela vägen. Att alltid leverera högsta kvalitet är
självklart för dig. Våra arbetsspråk är engelska och svenska. Du behöver därför vara en
van skribent på båda språken, kanske tack vare erfarenhet av arbete eller studier i ett
engelsktalande land. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Ansökan och kontaktuppgifter
För frågor om tjänsten kontakta


Sofia Wennersten, kommunikatör och projektledare.
sofia.wennersten@chamber.se
telefon 08-555 100 16

Välkommen med din ansökan senast 12 augusti 2018 till
arbitration@chamber.se Tillträde 15 oktober 2018.
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