Alla Kvinnors Hus söker en erfaren och effektiv
kommunikatör/administratör
Alla Kvinnors Hus är en ideell förening med 550 medlemmar, 45 aktiva volontärer och 18
anställda. Föreningen verkar för ett samhälle där ingen ska behöva utsättas för våld, hot eller
sexuella övergrepp i nära relationer. Alla Kvinnors Hus söker nu en medarbetare med
erfarenhet kommunikation till viss del utveckling.
Verksamheten består av följande delar:
1. Tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta vuxna, företrädesvis kvinnor, och
deras barn. Idag plats för 24 vuxna plus deras barn.
2. Mottagning för stöd och rådgivning till våldsutsatta i nära relation, till dem som
utsatt andra för våld i nära relation samt till sexuellt våldsutsatta.
3. Den ideella delen med medlemmar, volontärer, att sprida information och påverka
samhället för att undvika att fler utsätts för våld i nära relationer.
ARBETSUPPGIFTER
 Utveckla organisationens kommunikation i alla relevanta kanaler såsom hemsida,
sociala medier, debattartiklar, pressmeddelanden, mm
 Bana väg för opinionsbildning
 Arbeta med medlemsrekrytering, medlemsblad och medlemsaktiviteter
 Söka nya finansiärer, skriva ansökningar och rapporter till finansiärer
 Kontaktperson för it- och telefonsupport
VI SÖKER EN PERSON SOM ÄR
 En skarp kommunikatör som snabbt förstår sammanhang
 Noggrann och systematisk
 Trygg och prestigelös med förmåga att be om hjälp
VI SÖKER DIG SOM HAR
 Utbildning och/erfarenhet inom kommunikation
 Erfarenhet att arbeta med opinionsbildning
 Kunskap om idéburen sektor
Du skall hantera dataprogrammen i Adobe Creative Cloud och MicroSoft Office.
Det är meriterande om du har arbetat med eller har god kunskap om våld i nära relation.
Vi söker en person till en heltidsanställning och tillämpar provanställning om 6 månader.
För mer information, kontakta verksamhetschef Ann Isaksson på: 08-644 09 23 eller på
mejladress: info@allakvinnorshus.org. Mejla in din ansökan med CV, personligt brev och
gärna ett foto på dig själv till: info@allakvinnorshus.org
Välkommen med din ansökan senast den 6 oktober 2017.
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