
  KOMMUNIKATÖR 

 

Nu ska nyföretagandet nå nya höjder! Vill du vara med och skapa möjligheter för 

det? Nyföretagarcentrum Södra Värmland söker en kommunikatör.    
 

OM NYFÖRETAGARCENTRUM SÖDRA VÄRMLAND 

Nyföretagarcentrum Södra Värmland arbetar för att främja nyföretagande och allt vi gör ska 

leda till att företag startas och får en stark grund att stå på. Detta gör vi genom tre områden; 

rådgivning, utbildningar och mentorsprogram. Nyföretagarcentrum Södra Värmland är en 

hopslagning av Nyföretagarcentrum Karlstad och Nyföretagarcentrum Hammarö from januari 

2020 och vi är en del i den nationella organisationen Nyföretagarcentrum Sverige.  

Vi har nu blivit beviljade EU-medel till ett projekt med målet att fler företag ska startas i våra 

kommuner. Detta ska vi arbeta för genom att utveckla Nyföretagarcentrum i Karlstad och 

Hammarö och genom att undersöka behovet av etablering och förhoppningsvis etablera 

Nyföretagarcentrum i Grums, Kil och Forshaga. Vi söker därför en kommunikatör till projektet 

som, tillsammans med vår projektledare, vill arbeta med att förflytta idébärare till företagare.  

För Nyföretagarcentrum är olikheter viktigt, vilket återspeglas i rekryteringen, och vi vill ha en 

bredd av medarbetare som ger en spegelbild av de idébärare och nyföretagare vi möter samt 

som kompletterar vår projektledare. 
 

ARBETSUPPGIFTER 

Du kommer arbeta i nära samarbete med vår projektledare och tillsammans kommer ni arbeta 

för att nå projektets mål genom olika aktiviteter. Våra aktiviteter består till stor del av att 

kommunicera vad vi erbjuder och vad vi gör. Du kommer därför att arbeta med kommunikation i 

många olika former. Du kommer;  

- vara ansvarig för våra sociala medier och andra externa kommunikationskanaler 

- arbeta uppsökande för att träffa idébärare och nyföretagare  
- planera, arrangera och följa upp aktiviteter för idébärare och nyföretagare  

- möta idébärare och nyföretagare och bidra med stöd och hjälp i deras processer 

- vara en nyckelperson i utvecklingen av Nyföretagarcentrum Södra Värmland   

 

KVALIFIKATIONER 

Vi söker dig som är kommunikativ, brinner för entreprenörskap och har några års 

arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du fått din arbetslivserfarenhet genom att ha arbetat med 

kommunikation och med människor. Vi vill att du ska erfarenhet av företagande genom att du 

själv driver eller ha drivit företag.   
 

PERSONLIGA EGENSKAPER 

För oss är dina personliga egenskaper viktigast. Vi ser att du är självgående, trygg, att du trivs 

med ansvar och har en stark drivkraft för att utveckla. Du har god social kompetens och kan 

möta olika personer i olika sammanhang. Jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet för dig. 

Det är också viktigt att du är flexibel, idérik, lösningsorienterad och initiativtagande. Vissa 

arbetsuppgifter kräver flexibilitet av arbetstider så du ser inga hinder i att vara på frukostmöten 

eller ha aktiviteter på kvällstid. Du trivs att arbeta i en dynamisk miljö och vill aktivt vara med 

och utveckla projektet och Nyföretagarcentrum Södra Värmland.  
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ANSTÄLLNINGENS OMFATTNING 

75%, Tillsvidare. Omfattning kan diskuteras.  

Tillträde snarast enligt överenskommelse.  

Tjänsten är kopplad till projektet och pågår fram till 2022-10-31. 

Tjänsten är placerad i Karlstad och Hammarö. Resor i länet förekommer.  

ANSÖKAN 

Ansök senast den 29/1. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att 

tillsättas innan sista ansökningsdag.   

Ansökan skickas till cecilia.fjellman@nyforetagarcentrum.se 

FRÅGOR 

Besvaras av vår verksamhetsledare 

Cecilia Fjellman Fredholm 

cecilia.fjellman@nyforetagarcentrum.se 

054-18 26 10 


