
 
Rekrytering 

 

Kommunikation är en strategiskt viktig fråga för Brynäs IF och Brynäs Arena AB och vi 

söker nu dig som vill leda, driva och utveckla vår kommunikationsavdelning under en period 

på ca 14-18 månader då vår nuvarande kommunikationschef ska vara föräldraledig. 

 

Arbetsuppgifter 

Som kommunikationschef har du uppdraget att planera, leda, utveckla och följa upp 

avdelningens verksamhet. Du har budget-, personal- och ledningsansvar för hela 

kommunikationsavdelningen. Du ansvarar för att leda avdelningens arbete efter fastställd 

kommunikations- och marknadsföringsplan för Brynäs IF och Brynäs Arena AB. Du och 

kommunikationsavdelningen är en stödfunktion till koncernens åtta olika 

verksamhetsområden.  

I rollen som kommunikationschef ansvarar du för hela koncernens externa kommunikation 

och marknadsföring. Ditt uppdrag innefattar ett helhetsperspektiv kring kommunikation, 

såväl internt som externt, samt ansvaret för att hantera relation och kontakt med 

föreningens olika målgrupper. 

 

Du arbetar strategiskt tillsammans med övriga avdelningschefer, andra klubbar inom 

SHL/SDHL och arbetar med ett gott samarbete med den centrala SHL-organisationen och 

ligornas centrala samarbetspartners.  

 

Som kommunikationschef kommer du att arbeta strategiskt och operativt med föreningens 

pressfrågor. Du ansvarar för olika typer av medieaktiviteter, är kontaktperson gentemot 

media och agerar rådgivare i pressfrågor inom organisationen. Mediebevakning och 

uppföljning/återrapportering av medieaktiviteter ligger också inom tjänstens 

ansvarsområde. Ditt uppdrag innebär också att arbeta med proaktiv presshantering inom 

organisationen och att coacha chefer och nyckelpersoner inför potentiella kriser eller när 

det behövs reaktiv kommunikation. Du ansvarar för alla externa kommunikationskanaler 

och för att på ett proaktivt sätt fånga upp feedback och agera på detta. 



 
Du kommer aktivt att delta i det operativa arbetet, som innebär löpande redaktörsarbete i 

digitala kanaler, så som att skriva, fota, filma, producera, redigera, publicera och följa upp 

tidigare publiceringar. Du arbetar aktivt med fokus på föreningens primära målgrupper 

genom att skriva målgruppsrelevanta texter och bearbetar befintligt material för webb, 

trycksaker, nyhetsbrev, sociala medier med mera. I tjänsten ingår enklare grafisk 

produktion utifrån givna mallar och grafisk profil med anvisningar.  

Du rapporterar till Brynäs IFs klubbdirektör och ingår i föreningens ledningsgrupp.   

Vi erbjuder dig en central roll i en spännande organisation där du får goda möjligheter att 

bidra till vår fortsatta utveckling. 

 

Tidigare erfarenheter 

För att lyckas med uppdraget har du en akademisk utbildning inom kommunikation och 

marknadsföring, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har ledarskapserfarenhet 

och trivs i att vara spindeln i nätet och projektleda flera olika projekt samtidigt. Du har gärna 

erfarenhet av att leda ett kriskommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå. Du har 

bred erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring och kundrelationer. Du värdesätter 

ett gott samarbete och arbetar strukturerat tillsammans med andra funktioner i 

verksamheten. Dessutom har du erfarenhet av att hantera dialogen med olika målgrupper 

och intressenter.  

Vi söker dig som har en passion för kommunikation och marknadsföring. Vi ser gärna att du 

är intresserad av ishockey, men det är inte ett krav. 

Du har förmågan att ta dig an ditt uppdrag visionärt och strategiskt såväl som operativt. 

Med en stor portion trygghet, prestigelöshet och positiv energi leder och driver du vårt 

kommunikationsarbete. Du skapar goda relationer och bidrar genom helhetstänk och god 

kommunikativ förmåga till att, tillsammans med kollegor, utveckla Brynäs IF och Brynäs 

Arena AB.  

Kunskap i Photoshop samt av webbpubliceringsverktyg exempelvis EPI-server är 

meriterande. Vidare har du god kännedom om rådande trender inom kommunikation, 

sociala medier och du har tidigare arbetat med Google Analytics och program för 

mediabevakning så som exempelvis Retreiver. Som person är du en problemlösare som 

prestigelöst delar med dig av din kunskap.  

 



 
Om Brynäs IF 

Brynäs IF är en anrik förening som bildades år 1912. Vi har många medlemmar och 

supporters över hela Sverige och vårt varumärke är välkänt.  

Brynäs IF har en gedigen historia som vi vill värna om samtidigt som vi alltid blickar framåt 

och ser alla möjligheter som finns med vår fina Gavlerinken Arena.  

Vi har två representationslag som spelar i högsta ligorna i Sverige, SHL och SDHL. Vid 

sidan av den sportsliga verksamheten bedriver även Brynäs IF den sociala verksamheten 

En bra start, som arbetar för att fler barn och unga ska få en bra start i livet. 

 

Övrig information 

Placeringsort: Gävle, Gavlerinken Arena. 

Anställningsform: Vikariat för föräldraledighet, ca 14 -18 månader  

Omfattning: Heltid. 

Arbetstid: 08.00 – 17.00 och/eller efter schema. 

Tillträde: Enligt överenskommelse. 
 

Ansökan 

Ansök genom att skicka ditt CV och personliga brev till info@brynas.se , ange ”Ansökan 

kommunikationschef” i ämnesraden. 

Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.  

Frågor om tjänsten besvaras av kommunikationchef Elin Lith, 0736-333352 eller mail 

elin.lith@brynas.se  
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