
 
Rekrytering 

 

Brynäs IF rekryterar en kommunikatör som kommer spela en viktig roll i föreningens 

kommunikation både internt och externt.  

 

Arbetsuppgifter 

Till kommunikationsavdelningen söker vi en kommunikatör som i nära samarbete med 

verksamheten ska arbeta med kommunikation för hela organisationen men med störst 

fokus på föreningens sportsliga verksamhet.  

I rollen som kommunikatör blir du en viktig pusselbit i satsningen på föreningens 

kommunikation. Det 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 är ansvarig för föreningens rapportering från den sportsliga verksamheten. Du är med 

och utvecklar föreningens interaktion med fans och hockeyintresserade genom att föra en 

kontinuerlig dialog med läsare i samband med liverapporteringar från utvalda träningar och 

matcher. Ditt uppdrag har som utgångspunkt i att skapa en ökad transparens och dialog 

mellan föreningen och våra målgrupper. Du är tillsammans med övriga medarbetare på 

avdelningen behjälplig med löpande kommunikatörsuppgifter för hela koncernen vid behov. 

 

Tidigare erfarenheter 

Du har akademisk utbildning inom kommunikation eller motsvarande och du har erfarenhet 

av arbete med redaktionellt innehåll för digitala kanaler. Du är en driven skribent på 

svenska som kan skriva målgruppsanpassat för flera olika sammanhang som sociala 

medier och webb. Du ska även kunna uttrycka dig på engelska i tal och skrift.  

Du har erfarenhet av att arbeta med verktyg för webbpublicering, gärna i EpiServer, och 

behärskar de vanligaste sociala medierna. Du har kunskap om grafisk produktion i program 

som t ex Photoshop, InDesign eller Illustrator. Du har erfarenhet av att filma och fotografera 

för enklare produktioner som kan publiceras i sociala medier eller på webb.  



 
Vi söker en driven person som är initiativtagande, strukturerad och har förmåga till ett 

helhetstänk. Du är kontaktskapande, har en hög social kompetens och känsla för god 

service gentemot dina kollegor och föreningens målgrupper. Du gillar högt tempo och har 

förmågan att avgöra rätt ambitionsnivå utifrån givna förutsättningar. Du trivs med att såväl 

utföra uppdrag på egen hand som att samarbeta med andra.  

 

Om Brynäs IF 

Brynäs IF är en anrik förening som bildades 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. 

 

Placeringsort: Gävle, Gavlerinken Arena. 

Anställningsform: Tillsvidare anställning med 6 mån provanställning. 

Omfattning: Heltid, 100 %.  

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 

kommunikatör” 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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