
Örebro Kårhus söker ny kommunikationsansvarig 
  

 

Som kommunikationsansvarig vid Örebro Kårhus har du det övergripande ansvaret för den 

externa kommunikationen, vilket innefattar hemsida, sociala medier samt e-post. Du har 

också huvudansvar för den del av introduktionen som sker på Örebro Kårhus och samarbetar 

i dessa frågor med introduktionsansvarig vid Örebro Universitet. 

Kommunikationsansvarig ingår tillsammans med driftansvarig, personalansvarig, 

eventansvarig och ekonom i ledningsgruppen för Örebro Kårhus. Ledningsgruppen ansvarar 

direkt mot Örebro Kårhus styrelse och ska samarbeta nära med samtliga delar av 

verksamheten. Du som sökande ska ha förmågan att ta stort ansvar för att dina 

arbetsuppgifter genomförs, kunna tala inför en stor grupp samt ha goda kunskaper i Adobe 

Photoshop. 

 

Arbetsuppgifter 

• Ansvarar för den externa kommunikationen utåt mot studenter, kunder, intressenter och 

samarbetspartners via Örebro Kårhus sociala medier, hemsida samt telefon.  

• Producerar och uppdaterar evenemang, marknadsföring och informativt material.  

• Har ett tätt samarbete med övriga delar av verksamheten kring marknadsföring av 

Örebro Kårhus verksamhet, event och eventuella specialerbjudanden. 

• Ansvarar för infomailen samt messenger-funktionen på Örebro Kårhus facebooksida och 

besvarar frågor som inkommer via dessa. 

• Är huvudansvarig för introduktionen från Örebro Kårhus sida, detta gäller främst kontakt 

med introduktionsansvarig vid Örebro Universitet samt Qrakegruppen. 

• Ansvarar tillsammans med personalansvarig för kontakt samt information till de faddrar 

som arbetar under introduktionen. 

• Representerar Örebro Kårhus i officiella sammanhang så som informationsmöten, 

faddermöten samt andra tillfällen då Örebro Kårhus ska presenteras. 

 

Kvalifikationer 

För att söka tjänsten vill vi att du har goda sociala färdigheter, har lätt för att anpassa dig till 

nya situationer och samarbeta med andra. Du ska kunna prata framför en stor grupp och ha 

goda kunskaper i Adobe Photoshop. 

 

Arvodering 

Arvodering utgår varje månad med 25% av heltidsarvodering. 

 

 

 

Tillträde sker i början av januari 2019 och intervjuer sker löpande.  

Skicka ditt CV och personliga brev till styrelse@orebrokarhus.se 


