
Kommunikatör till Riksförbundet Noaks Ark 

Om rollen Riksförbundet Noaks Ark har en bred verksamhet med fokus på hiv och STI. 
Tjänsten erbjuder en varierad och utvecklande roll. Du uppdaterar befintlig information, 
producerar och publicerar nytt innehåll på hemsidan och sociala medier samt medverkar i 
pressbearbetning. Det innebära att ta fram informations- och annonsmaterial i print och 
digitalt, samt ha kontakt med media och utbildningsinstanser. I rollen ingår även projekt- och 
produktionsledning av olika kommunikationsaktiviteter och innebära kontakter med tryckeri, 
byrå och frilansare.   

Denna roll kommer arbeta med både intern och extern kommunikation. Du kommer ha 
många interna kontaktytor i föreningarna och föra en proaktiv dialog för att säkerställa att 
engagerande och kreativt innehåll synliggör Riksförbundet Noaks Ark och skapar relevans 
för Noaks Arks sex föreningar. Du kommer att rapportera till kommunikationschefen. 

Vi söker dig som: 

• Har arbetat minst 3 år i en liknande roll 
• Har relevant utbildning inom kommunikation 
• Har en välutvecklad känsla för språk, bild och form 
• Har erfarenhet av projekt- och produktionsledning inom kommunikation 
• Är van beställare av tjänster inom kommunikation 
• Har förmågan att driva, planera och samordna kommunikationsinsatser i dialog med 

byråer, frilansare och interna resurser 
• Är van att arbeta i WordPress 
• Är duktig på att kommunicera i sociala medier och gillar att vara kreativ 
• Kan arbeta professionellt i Adobe Creative Cloud med fokus på Photoshop samt 

InDesign 
• Har en vana att skriva SEO-anpassade texter 
• Vana att arbeta med pressmeddelanden 
• Har ett engagemang i och kunskap om hiv och STI eller är intresserad av att lära dig 

och arbeta med frågor relaterat till det 

Som person tror vi att det är viktigt att du: 

• Gillar att arbeta operativt, men har förmågan att arbeta strategiskt och ha ett 
helhetsperspektiv. 

• Trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs. 
• Är strukturerad, noggrann, lösningsorienterad och flexibel i ditt arbetssätt 
• Trivs med att ha många kontaktytor 
• Delar RNAs värdegrund 

Varmt välkommen med din ansökan via rekrytering@noaksark.org. Vi ser fram emot både 
CV och personligt brev. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Sophie Lönn, 
Kommunikationschef och kanslichef på sophie.lonn@noaksark.org   

Sista ansökningsdag är 17 februari 2023.  

Tjänsten är placerad på vårt kontor på Norrmalm i Stockholm avser heltid och är en 
tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Intervjuer sker löpande. Tillträde 
enligt överenskommelse. 
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Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi 
bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för 
ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten 
om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org  
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