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Webbansvarig kommunikatör 

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola vid 
kommunikationsavdelningen inom gemensamt verksamhetsstöd i 
Karlskrona  

 
Diarienr: BTH 3.1.3-0281-2017 

 
Arbetsbeskrivning: 
Vi söker en webbansvarig kommunikatör som kommer att ha det övergripande ansvaret för externwebben 
www.bth.se; struktur och presentation av innehåll samt teknisk utveckling. En viktig del i arbetet är att 
analysera och strukturera informationen och navigering på BTH.se efter prioriterade målgrupper och flöden, 
samt att löpande se till att BTH.se uppfyller de krav som finns på en myndighets webbplats med tanke på 
bl.a. tillgänglighet. Anställningen innebär även att arbeta med intranätets vidareutveckling, både vad gäller 
teknik och struktur. Andra viktiga delar i är att arbeta med uppföljning och utvärdering av hur både 
externwebb och intranät används och fungerar för våra målgrupper, samt att göra justeringar och 
vidareutveckling utifrån det samt att utgöra stöd och support vad gäller webbpublicering/wordpress. Arbetet 
innebär mycket samarbete både inom BTH och externt. 

 
Du har en lämplig högskoleutbildning inom webbutveckling och webbdesign och/eller media- och 
kommunikation. Vi söker en person som är nytänkande, kreativ och drivande. Du har hög kompetens, stor 
erfarenhet, känner engagemang och ansvar för ditt arbete. Du ser alltid möjligheter till utveckling och 
förbättringar av verksamheten.  
 
Kvalifikationer: 
Du har: 
• högskoleutbildning inom kommunikationsområdet. 
• vana vid att arbeta med digital kommunikation; webb och sociala medier, struktur,   

             innehåll, utveckling, mm. 
• Väldigt goda kunskaper i CMS-byggda webbplatser, framförallt Wordpress.     
·  Det är meriterande med en djupare kunskap om Wordpress, PHP och API-lösningar. 
· Skriva innehåll som är både SEO- och målgruppsanpassat. 
·  God kunskap inom UX och layout på webben. 
·  God förståelse av Google Analytics. 
·  Kunskap om responsiv design. 
·  Kunskap om tillgänglighet på webben. 
·  Har god kunskap om de senaste teknikerna och trenderna inom webbutveckling och webbdesign. 



 
 
 
 

• Flerårig erfarenhet av projektledning 
• God språkkänsla både vad gäller svenska och engelska 

 
Personliga egenskaper 
• Mycket god samarbetsförmåga, konstruktiv och lösningsorienterad. 
• Drivande projektledare 
• 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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