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Kommunikatör, skribent 

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola vid 
kommunikationsavdelningen inom gemensamt 
verksamhetsstöd i Karlskrona  
 
Diarienr: BTH 3.1.3-0280-2017 
 
Arbetsbeskrivning: 
Som kommunikatör kommer du att arbeta med kommunikationsaktiviteter via olika kanaler 
till våra målgrupper. Arbetsuppgifterna innebär att skriva för print, i form av 
utbildningskatalog och broschyrmaterial, samt att skriva och publicera på webbplatser och i 
sociala media. Det handlar även om att deltaga i och arbeta med den interna 
kommunikationen. Arbetet innebär att vara engagerad i studentrekryteringen och 
rekryteringskampanjer, med val av budskap och information och att presentera vår 
forskning på ett intressant och populärvetenskapligt sätt. 
 
Kvalifikationer: 
Du har: 
• högskoleutbildning inom kommunikationsområdet 
• vana vid att arbeta som skribent, för print, webb och sociala medier 

• vana vid medie-och presskontakter är meriterande 
• längre erfarenhet från arbete på en kommunikationsavdelning, byrå eller liknande 

arbetsplats. 
• flera års erfarenhet av kommunikationsarbete i en liknande roll 

• God språkkänsla både vad gäller svenska och engelska samt erfarenhet av att 
skriva och redigera texter på både svenska och engelska för olika målgrupper 
och kanaler, t ex trycksaker, nyhetsbrev, webb, pressmeddelanden.  

• Erfarenhet av och kunskap om webbpublicering i Wordpress. 
Du är en: 
• mycket god skribent och skicklig på att anpassa budskap efter målgrupp och syfte. 
• analytisk och drivande person vad gäller kommunikationsarbete 

 
Personliga egenskaper 
•  Mycket god samarbetsförmåga, konstruktiv och lösningsorienterad. 
• God strategisk och analytisk förmåga 

 
 
 
 



 
 
 
• Självständig, initiativrik samt van att leda och strukturera sitt eget arbete 
• Stresstålig, flexibel och van att arbeta i högt tempo 
 
Tjänstgöringsomfattning:     
100 % 
 
Tillträde:  
Enligt överenskommelse 

 
Varaktighet:  
Tillsvidare 

 
Kontaktpersoner:  
Kommunikationschef, Sofia M Westerberg, tel 0455 38 50 08 
Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 
Carina Petersson (OFR) tfn: 0455-38 52 08. 
 
Ansökan: 
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 23 augusti 2017. Skicka 
ansökan till: diarium@bth.se    
 

 
Övrigt: 

    Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med  
   annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.   
 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola  
är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för 
hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras 
teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design 
samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH 
har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga 
samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära 
samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning 
på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning 
på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper 
och fakulteten för teknikvetenskaper. 
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