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Läkarmissionen söker kommunikationschef 
 

Läkarmissionen söker en erfaren och driven chef till enheten för kommunikation, 

opinion och påverkan. Du ansvarar för den interna och externa kommunikationen samt 

Läkarmissionens varumärke. Kommunikationschefen ingår i Läkarmissionens 

ledningsgrupp och rapporterar direkt till generalsekreteraren.  

Som ett led i Läkarmissionens strategi inför 2023 ska vi förstärka vårt påverkansarbete 

och arbeta för att bli en betydande aktör i samhällsdebatten. Det innebär att ditt uppdrag 

till stor del handlar om opinionsbildning och strategisk kommunikation. Du har 

huvudansvar för att ta fram en kommunikativ inriktning, i samarbete med 

generalsekreterare och sakkunniga på programavdelningen. Du arbetar också nära 

insamlingsavdelning och marknadschef så att kommunikationen är samstämmig.  

Välkommen till en nyckelroll i en organisation där alla, oavsett funktion, bidrar till 

Läkarmissionens vision: Värdigt liv – hållbar värld! 

 

Huvudsakliga ansvarsområden: 
 

• Att i nära samarbete med programavdelningen ta fram inriktning och budskap 

för Läkarmissionens externa kommunikation 

• Att planera och genomföra strategiskt påverkans- och opinionsarbete, såväl på 

daglig basis som i form av större kommunikationskampanjer 

• Att utveckla den interna kommunikationen 

• Att ständigt mäta och utvärdera resultaten när det gäller såväl intern som extern 

kommunikation 

 

Vi söker dig som har: 
 

• Flera års erfarenhet av opinions- och påverkansarbete, gärna inom ideell eller 

politisk sektor  

• Goda ledaregenskaper med hög förmåga att entusiasmera människor och skapa 

goda relationer 

• Ett stort intresse för dagens aktuella politiska skeenden 

• Goda projektledaregenskaper och erfarenhet av att driva kampanjarbete 
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Välkommen med din ansökan! 

Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta vid Läkarmissionens huvudkontor i 

Vällingby. Resor ingår i tjänsten. 

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Sista ansökningsdag är 29 

februari 2020. Vi kommer att intervjua löpande så tjänsten kan komma att tillsättas 

innan dess. 

För ytterligare information, kontakta lars.arrhenius@lakarmissionen.se, 

generalsekreterare. 

Välkommen med din ansökan via mejl till: gudrun.bostrom@lakarmissionen.se, 

biträdande generalsekreterare. 
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