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Världsnaturfonden WWF söker en Kommunikatör/pressekreterare
Världsnaturfonden WWF är en av världens ledande ideella och oberoende
naturvårdsorganisationer. Vi kämpar för att skydda de mest hotade arterna och livsmiljöerna på
planeten, men även för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på
ett hållbart sätt. För att nå våra mål jobbar vi såväl på politisk nivå som ute i fält runt om i världen,
i tätt samarbete med civilsamhället och i dialog med företag. WWF finns i över 100 länder, har fler
än fem miljoner supportar och driver tusentals projekt inom allt från tjuvjaktsbekämpning till
klimatsmarta energilösningar.
Världsnaturfonden WWF söker nu en kommunikatör/pressekreterare till vårt pressteam som ingår i
WWFs kommunikationsavdelning på tolv personer. Som kommunikatör arbetar du med WWFs
hjärtefrågor – att bevara biologisk mångfald och att minska de ekologiska fotavtrycken (klimat), så
att människor kan leva i harmoni med naturen. Du kommer att vara aktivt involverad i spännande
projekt och kampanjer.
I arbetsuppgifterna ingår att:
 göra nyhetsvärdering och ta fram intressanta uppslag från WWFs arbete samt skriva
pressreleaser och texter för kampanjer, webb och andra kanaler
 med jämna mellanrum (cirka var tredje vecka) ha pressjour där du är tillgänglig för
journalister och medier som söker information och talespersoner hos WWF
 bygga och underhålla medierelationer för att få maximal spridning av våra budskap samt
arrangera och genomföra pressaktiviteter
 göra intervjuer och egna reportage, även filmade sådana till t.ex. våra sociala mediekanaler
(en extra merit är att du kan redigera och klippa film.)
 mäta, utvärdera och analysera våra medieinsatser samt sköta omvärldsbevakning av WWF
och våra intresseområden
Som person har du lätt att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska samt utmärkt
förmåga att samarbeta och jobba i nätverk och team. Du är snabb, flexibel och kvalitetsmedveten
samtidigt som du har en stark känsla för nyhetsvärdering och medias villkor för att kunna prioritera
rätt. Jobbet sker periodvis i högt tempo. Du är van vid att jobba i det nya medialandskapet med
sociala medier som arbetsverktyg och ett plus är att du är insatt i miljö- och naturfrågor.
För att passa i rollen ser vi gärna att du har följande bakgrund och egenskaper:


journalistexamen eller motsvarande medieutbildning
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minst 5-årig yrkeserfarenhet med relevans för tjänsten, ink. vana av krishantering
mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska samt vana av att
arbeta i en internationell miljö
god förståelse för medias villkor och nyhetsvärdering och har det rätta ”nyhetstänket”
har erfarenhet av att jobba i flera kanaler och kan hantera nya tidens journalistik

Vi sitter i vackert belägna Ulriksdals Slott med vattnet alldeles utanför fönstren. Du kommer att få
arbeta med kompetenta medarbetare i en stimulerande miljö. Vi strävar efter att bli Sveriges bästa
arbetsplats och värnar mycket om välmående och utveckling av våra medarbetare. WWF har
kollektivavtal och följer ITP- planen för privatanställda tjänstemän.
Omfattning
Heltid
Varaktighet
Tillsvidareanställning
Tillträde
Snarast
Stationeringsort
Solna Ulriksdal
Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt till pressekreterare@wwf.se dock senast
den 26 november 2017.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Marie von Zeipel, senior pressekreterare,
marie.vonzeipel@wwf.se eller Ecaterina Cavieres, HR- specialist på WWF via växeln 08-624 74 00,
ecaterina.cavieres @wwf.se
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