
 

Kommunikatör/administratör till projektet Växa och må bra 

Dina arbetsuppgifter 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) söker en kommunikatör med administrativ 

förmåga som gillar att hålla ordning, och har intresse för gruppdynamik och utvecklings-

metoder. Du kommer att arbeta i ett projekt vars mål är att bidra till en god psykisk och fysisk 

hälsa för barn och unga.  

Växa och må bra vänder sig till barn eller ungdomar samt dem som möter dem i sitt arbete 

Tillsammans med de unga själva utvecklar vi metoder som leder till ökade möjligheter att  

påverka i skolan, vården eller andra verksamheter som målgruppen har kontakt med.  

Arbetsuppgifterna består av både kommunikativa och administrativa uppgifter.  

Som kommunikatör hanterar du sociala medier, skriver för hemsidan och fotograferar.  

De administrativa uppgifterna innebär att du har ordning på listor och dagordningar, bjuder in 

till möten och konferenser, bokar resor och har kontakt med våra samarbetspartners och 

medlemsföreningar.  

Om dig 

Den person vi söker ska: 

 ha utbildning och erfarenhet av arbete som informatör/kommunikatör 

 vara en snabb och säker skribent 

 vara en driven och självgående administratör 

 ha ett brinnande intresse för barns och ungas rättigheter 

 gärna ha kunskap om och stort intresse för barn och ungas psykiska hälsa  

 ha erfarenhet av opinionsbildning i sociala medier 

 ha ett genuint intresse för samhällsfrågor 

 ha förmåga att hantera olika slags människor per telefon och e-post 

 vara lättlärd, strukturerad och självgående 

Erfarenhet av ideellt föreningsarbete och kunskap om psykiatrin är meriterande. 

För att trivas hos oss bör du vara en social och ödmjuk person som tycker om att samarbeta 

med andra kompetenser inom och utom organisationen.  

Övrigt 

Tjänsten är en projektanställning för ett år, med möjlighet till förlängning. Den avser heltid 

med tillträde efter överenskommelse. Arbetet är förlagt till NSPH:s kansli i Linde/Globen, 

Stockholm. Resor kan förekomma i tjänsten. 

Sök jobbet senast 22 augusti 2017 

Din ansökan med personligt brev och tillhörande CV 

vill vi att du skickar via e-post till info@nsph.se  
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Kontaktinformation 

Ytterligare information kan lämnas av Anki Sandberg tfn 08-120 488 04.  

Facklig kontaktperson: Mårten Jansson, 08-120 488 45, e-post marten.jansson@nsph.se 
 

Om oss 

NSPH, är ett samarbetsorgan för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom 

psykiatriområdet. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vård, 

stöd och behandling. Läs mer på www.nsph.se  
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