
  

Vill du driva och utveckla en ung och studentdriven förening? Vill           
du vara med och bidra till ett ökat intresse för matematik? Gillar            
du frihet i arbetet och är kreativ? Sök tjänsten som          
kommunikatör! 

 

INTIZE SÖKER NY KOMMUNIKATÖR 
 

Som kommunikatör kommer du att ha en viktig roll i det dagliga arbetet genom ett               
nära samarbete med resten av verksamhetsgruppen. Ditt arbete kommer vara att           
marknadsföra Intize varumärke samt ansvara för strukturen av        
internkommunikationen.  

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:  

● Synliggöra Intize verksamhet såväl internt som externt; genom bland annat          
nyhetsbrev, hemsida, sociala medier och press.  

● Bevaka vad som sägs i media inom fältet matematikutbildning och          
mentorskap. 

● Projektleda framtagandet av Intize årsberättelse. 
● Utforma material såsom affischer, flyers, broschyrer etc. 
●  Söka finansiering till verksamheten. 

 

Utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter samarbetar du med samtliga i         
verksamhetsgruppen vid övriga operativa skeenden i verksamheten och deltar vid          
arrangerandet av större event. 

Vi tror att du: 
● har förmågan att ta ansvar och kan planera din egen tid 
● har initiativförmåga 
● har erfarenhet av att utforma informationsmaterial, affischer och dylikt 
● har förståelse för hur man utformar kommunikativa strategier 
● har kunskaper i wordpress 
● har god kommunikativ förmåga i tal och skrift, på såväl svenska som            

engelska. 
 

Det är meriterande om du har varit engagerad i Intize tidigare. 



Tidsram Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 20-40% och sträcker sig från            
augusti 2019 till 31 maj 2020 med placering på Intize kontor vid Hugo Grauers gata               
3B. 

Ansökan Skicka en intresseanmälan och berätta lite kort om dig själv till            
rekrytering@intize.org Observera att intervjuer och tillsättning av tjänsten sker         
fortlöpande. 

Mer information? Om du vill veta mer om Intize kan du besöka vår hemsida              
www.intize.org. Du är också varmt välkommen att höra av dig till Linda Ekberg             
verksamhetsansvarig 18/19, va@intize.org. Om du har frågor om rekryteringen så är           
du varmt välkommen att kontakta Linnéa Hovtun i styrelsen,         
linnea.hovtun@intize.org.  
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