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NSPH söker projektkommunikatör
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, söker en kommunikatör till våra
utvecklingsprojekt, som har som övergripande mål att verka för en bättre och mer
personorienterad psykiatrisk vård och omsorg med stärkt brukarinflytande.
Känner du dig inspirerad att utveckla vårt arbete med kunskapsspridning och
attitydförändring, med tyngdpunkt på våra projekt och evenemang? Om du dessutom är
kreativ, lösningsfokuserad och uppdaterad inom den digitala utvecklingen kan du vara
rätt person för uppdraget. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att medverka i
kommunikationen av vårt nuvarande Arvsfondsfinansierade projekt PEER Support – som
syftar till att etablera certifierade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa
som en ny yrkeskategori inom svensk hälso- och sjukvård. I arbetet ingår även att
medverka i planering och genomförande av våra konferenser och events samt digital
produktion.
Den person vi söker ska ha:


en relevant yrkesutbildning som kommunikatör



några års erfarenhet av att arbeta som kommunikatör



vana av att producera innehåll till webb samt intresse för webbutveckling



erfarenhet av att ansvara för trycksaksproduktion och eventmaterial



ett genuint intresse för samhällsfrågor och föreningsarbete



kunskap om och stort intresse för psykisk hälsa



erfarenhet av projektkommunikation och förståelse för komplexa projektprocesser

Erfarenhet av filmproduktion, grafisk formgivning och utveckling av webbsidor är
meriterande. Vi har Wordpress och Adobe Creative Cloud som arbetsverktyg.
För att trivas hos oss bör du vara en social och ödmjuk person som tycker om att
samarbeta med andra inom och utom organisationen.
Tjänsten avser heltid och omfattar 13 månader med tillträde efter överenskommelse.
Arbetet är förlagt till NSPH:s kansli i Linde/Globen. Resor kan förekomma i tjänsten.
Ytterligare information kan lämnas av Lisa Ringström tfn 08-120 488 43. Facklig
kontaktperson är Nicole Wolpher, som nås på 08-120 488 00.
Din ansökan med personligt brev och tillhörande CV vill vi ha per e-post till info@nsph.se
senast den 15 november.

NSPH är en samarbetsorganisation 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

