CAN söker en

Kommunikatör/Samordnare
till Avdelningen för Kommunikation & Samverkan. Avdelningen har bland annat i
uppdrag att presentera CAN:s fakta, rapporter och forskning på ett mer lättillgängligt
sätt. Därför söker vi nu en medarbetare med bred kommunikatörskompetens med
inriktning mot textkommunikation samt med erfarenhet av
samordning/projektledning.
Vi söker dig som har




relevant högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta som kommunikatör
dokumenterad erfarenhet av och utbildning i att skriva på ett lättillgängligt
sätt
dokumenterad erfarenhet av och utbildning i formgivning/typografi.

Du ska även




kunna språkgranska rapporter
vara van projektledare/samordnare
ha hög samarbetsförmåga och ett proaktivt arbetssätt.

Meriterande är erfarenhet av




ANDT-området
arbete i ideell organisation
forskningskommunikation.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är




att ansvara för formgivning och sättning för CAN:s rapporter
att presentera fakta, rapporter och forskning på ett lättillgängligt sätt genom
till exempel intervjuer (text)
att tillsammans med andra ansvara för kontakterna med vårt nätverk:
medlemsorganisationer, länsombud, länssamordnare etc.

CAN:s lokaler är belägna i centrala Stockholm. På kansliet arbetar 27 personer
fördelade på tre avdelningar. CAN vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn
könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidareanställning 80%, tjänst med eventuell möjlighet till 100%
omfattning
Sista ansökningsdatum: 190815. Vi kommer att behandla ansökningar löpande
och tjänsten kan komma att tillsättas före detta datum. Välkommen med din ansökan
till mia.sundelin@can.se. För ytterligare information om tjänsten kontakta Sara
Kristensson, kommunikations- och avdelningschef (0723-71 43 21). Fackliga
representanter är Isabella Gripe (SACO, 0723 71 43 10) och Daniel Carlryd (Unionen,
0723 71 43 17)
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CAN
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett oberoende
nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida
kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i
samhället. Det gör vi genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men
även via kunskapshöjande insatser.
Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor,
Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser.
CAN är en del av civilsamhället med omkring 50 medlemsorganisationer. CAN:s
styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte),
Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Årsmötet. Regeringen
utser ordförande och vice ordförande.
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