Kommunikationsansvarig till SCC
Vi söker en kommunikationsansvarig till
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
Tjänsten är en tillsvidaretjänst.
Vi erbjuder ett utmanande uppdrag i en internationell miljö präglad av integritet, kollegialism
och kreativitet. SCC befinner sig just nu i en spännande fas med mycket stort fokus på
affärsutveckling och kommunikation och du kommer hamna på en nyckelposition i detta
arbete.
SCC är en av världens största skiljedomsinstitut med stor global närvaro och parter från över
40 länder varje år. Det utgör en separat verksamhet inom Stockholms Handelskammare. SCC
är kända för effektivitet och innovation i verksamheten, vilket är något vi eftersträvar även i
vår kommunikation.
Tjänsten som kommunikationsansvarig innebär ett helhetsansvar för SCC:s synlighet, i Sverige och
internationellt.
Uppdraget inkluderar bland annat
• Planering och strategi kring kommunikationsplan, målgrupp och
kommunikationsuppföljning.
•

Huvudansvar för SCC:s olika kommunikationskanaler, såsom websida, nyhetsbrev och
sociala media. Detta omfattar kommunikationsstrategier samt genomförande för
kanalerna och SCC övriga verksamhet.

•

Nätverkande inom branschen i Sverige och utomlands.

Rollen rapporterar till generalsekreteraren, men innebär ett nära samarbete med
affärsutvecklingschefen för SCC kring områden som vision, mål och strategi, samt planering
och genomförande av aktiviteter kopplade till detta. Den innebär även nära samarbete med
marknadschefen för Stockholms Handelskammare. I arbetet med de digitala kanalerna har du
till din hjälp en webmaster samt vissa resurser inom grafisk utformning och rörlig bild. Du har
vidare stöd av SCC:s jurister för komplettering i de juridiska frågorna.

Dig vi söker
• Du har tidigare erfarenhet som kommunikatör från en internationell miljö, kanske från
en byrå eller tjänste/serviceleverantör. 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 inspireras av att många saker händer samtidigt, ibland med kort varsel, och är
bra på att leda och ta ansvar för uppgiften hela vägen. Du har troligen erfarenhet av
projektledning.

•

Du är en erfaren skribent som är lika van att arbeta på engelska som på svenska.
Ytterligare språkkunskaper är meriterande.

•

Du arbetar obehindrat i MS Office och har vana av att arbeta i ett
webbpubliceringsprogram, även om löpande uppdatering av de digitala kanalerna
huvudsakligen sker av webmaster. Du har även erfarenhet av att arbeta i Indesign,
Photoshop eller motsvarande program. Att producera nyhetsbrev, inbjudningar och göra
riktade målgruppsutskick ingår i tjänsten.

•

För att trivas hos oss behöver du vara öppen, nyfiken och intresserad av att lära dig
mer om skiljeförfarande med en internationell utblick. Erfarenhet från juridisk miljö är
meriterande.

Ansökan och kontaktuppgifter
För frågor om tjänsten kontakta Lise Alm, affärsutvecklingschef.
lise.alm@chamber.se, telefon 0701 80 20 76.
Välkommen med din ansökan senast 20 januari 2020 till
arbitration@chamber.se
Tillträde enligt överenskommelse.

Om Stockholms Handelskammare och
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
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) ingår i Stockholms Handelskammaren
och 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.

