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Kommunikationschef 

till BTH, Blekinge tekniska högskola vid 

kommunikationsavdelningen i Karlskrona 

Diarienr: BTH 3.1.3-0490-2018 

BTH står för kvalitet och nytänkande och upplevs som öppet, spännande och kreativt. 

Vår verksamhet attraherar studenter, forskare, företag och organisationer och bidrar till 

nya investeringar i regionen. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv 

och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell 

som internationell nivå.  

För att lyckas med detta är våra medarbetare en viktig del när vi ska ge våra studenter 

värdefulla kunskaper och en spännande studietid och när vi som lärosäte ska bidra till 

lösningar på samhällets utmaningar.  

Vill du vara en del av en av landets tydligast profilerade högskolor, där IT och innovation 

för hållbar tillväxt står i fokus? 

Arbetsuppgifter:  

Din viktigaste uppgift blir att vidareutveckla BTH:s kommunikation och varumärke. Med 

stort strategiskt och operativt engagemang ansvarar du för att driva utvecklingen av 

högskolans samlade kommunikation. Du arbetar i nära samarbete med högskolans 

ledning, institutioner och övriga verksamheter. 

 

Vår kommunikationsavdelning består av tio medarbetare. Avdelningen ansvarar för 

webbplatser, sociala medier, press, trycksaksproduktion och grafisk formgivning samt 

rådgivning för forsknings- och innovationsprojekt. 

Du leder arbetet på kommunikationsavdelningen, vilket bland annat innebär budget- och 

personalansvar. En stor del av arbetet utförs i projektform där du både deltar i eller leder 

specifika projekt. 

 

Behörighetskrav: 

Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning, relevant arbetslivserfarenhet och 

ledarerfarenhet, gärna från en komplex och större organisation, där du arbetat strategiskt 

såväl som operativt. 

 

Du ska ha god kännedom om kommunikation, om att bygga varumärken, vara kreativ och 

kvalitetsmedveten. Vidare ska du också ha erfarenhet av projektledning och ett stort 

intresse för digitala plattformar och dess möjligheter. Du ska ha god förmåga att uttrycka 

digital och skrift. Det är meriterande med erfarenhet från högskolesektorn. 

 

Som person är du positiv, initiativtagande och inspirerar andra till utvecklas och vara 

kreativa. För att trivas i rollen gillar du att starta nya projekt och kunna bidra med egna 

kreativa idéer. Du arbetar självständigt samtidigt som du har lätt för att skapa relationer 

och att samarbeta med andra, både internt och externt. Som ledare är du motiverande, 

lyhörd, närvarande och initiativrik. Du arbetar drivande, strukturerat och systematiskt i 

avdelningens arbete. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. 

 



Tjänstgöringsomfattning:     

100% 

 

Tillträde:  

Enligt överenskommelse 

 

Varaktighet:  

Tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 

 

Kontaktpersoner:  

Henrick Gyllberg, högskoledirektör, tel 0455-38 50 95 

Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 

Carina Petersson (OFR), tel 0455-38 50 28.  

 

Ansökan: 

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2018-08-20. Skicka 

ansökan till: diarium@bth.se. I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och 

mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor 

till alla slag av anställningar.    

 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/lediga-tjanster.  

 

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 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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