Volontärtjänst

Kommunikatör
-

inriktning videoproduktion till sociala medier

Zelmerlöw & Björkman Foundation är en ideell stiftelse som drivs av engagerade volontärer. Nu har
du chans att bli en del av vårt fantastiska team! Vi söker dig som vill engagera dig för att fler barn och
unga ska få möjlighet att påverka sin framtid med hjälp av utbildning.
Som volontär i vårt kommunikationsteam får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter inom
kommunikation och bidra till att vi når ut till fler givare och företag.
Beskrivning av uppdraget
Kommunikationsgruppen består idag av fyra volontärer som arbetar både med det strategiska och det
operativa kommunikationsarbetet. För att växa i takt med verksamheten behöver vårt team stärkas
upp med ytterligare en driven kommunikatör.
Som Kommunikatör med inriktning som innehållsproducent kommer du att tillsammans med övriga
medlemmar i kommunikationsteamet arbeta för att skapa engagemang i sociala medier. Ditt fokus
kommer att vara bild och rörlig media. I uppdraget ingår att ha känsla för vilket innehåll som
engagerar och berör våra olika målgrupper. Du hittar rätt ”story” och paketerar den attraktivt och
stilistiskt säkert. I uppdraget ingår även att samarbeta med övriga i kommunikationsteamet och
planera och följa upp arbetet i enlighet med vår kommunikationsplan.
Dina erfarenheter
● Du har arbetat på kommunikationsavdelning eller byrå, alternativt studerar du
● Du har kunskap om och erfarenhet av bild- och videoproduktion
● Du har vana av att bidra med egna idéer om hur sociala medier kan utvecklas
● Du arbetar obehindrat i Adobe Premiere Pro eller motsvarande, Adobe Photoshop och
Officepaketet
● Du har eventuellt erfarenhet från ideell sektor (inget krav)
Vi tror att du är
● Prestigelös
● Engagerad
● Självständig
● Kreativ
Övrigt
Uppdraget kan utföras på distans eller på vårt trevliga kontor i centrala Stockholm.
Under hösten anordnas trevliga event och volontärträffar (digitalt om så krävs).
Uppdraget är tills vidare eller så länge det känns kul och meningsfullt för båda parter.
Omfattningen är ungefär åtta timmar per vecka.
Nyfiken?
Varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Maja Ytterell med dina frågor.
Tel: 076 116 20 82

Mejl: maja.ytterell@zbfoundation.se
Ansökan skickas till:
maja.ytterell@zbfoundation.se
Märk ansökan med “Kommunikatör”.
Om Zelmerlöw & Björkman Foundation
Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet, därför arbetar Zelmerlöw & Björkman
Foundation outtröttligt för att ungdomar ska få gå i skolan och uppfylla sina framtidsdrömmar.
Trots att utbildning är en mänsklig rättighet är det över 138 miljoner ungdomar världen över som inte
går i skolan i dag. Därför finansierar och utvecklar vi Kenswed Academy; en fristad för utsatta
ungdomar i området Ngong Hills i Kenya.
Kenswed Academy består idag av en gymnasieskola, ett internat, ett stipendieprogram till högre
utbildning, en yrkesskola och en mödra- och hälsovårdsklinik. Vår vision är att alla ungdomar ska få
tillgång till utbildning. Vi vill bryta fattigdomsspiralen och ge fler chansen att påverka sin framtid med
hjälp av utbildning som leder till arbete och självförsörjning.
Läs mer om vårt arbete här

