
 

 

 

Vi saknar en kommunikatör då en av oss skall vara studieledig. Är du den vi söker? 
Vill du arbeta för att fler svenska konsumenter, företag och offentlig sektor ska bidra till att 
odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor? Vi saknar en kommunikatör då en av oss skall vara studieledig. Är du den vi 
söker?  
 
Du är en driven skribent som brinner för kommunikation och fattigdomsbekämpning. Som 
kommunikatör blir du en del i vårt kommunikationsteam som jobbar med att öka kännedom, kunskap 
och engagemang för Fairtrade hos konsumenter, Fairtrade City-kommuner, medlemsorganisationer, 
licenstagare och återförsäljare. Du kommer dels arbeta med egna uppgifter, såsom att ta fram 
temabroschyrer, producentberättelser och annat textmaterial, dels vara ett stöd i 
kommunikationsteamets löpande arbete. Kommunikatören arbetar främst med text för print, webb och 
digitala kanaler, men även med bild och grafiskt material. Du behöver gilla att vara i dialog i sociala 
kanaler och via Twitter! Periodvis ingår presstjänst i uppdraget. Tjänsten rapporterar till 
kommunikationschefen.  
 
På Fairtrade Sverige arbetar i nuläget 25 personer, i kommunikationsteamet är vi sju.  
 
 

Vi söker dig som har: 

- minst 3 års dokumenterad erfarenhet av kommunikationsarbete eller motsvarande 

- mycket god förmåga och känsla för att uttrycka dig i skrift på svenska  

- förmåga att bearbeta och paketera olika typer av information, data och fakta, samt att göra 
komplicerad information lättillgänglig för extern kommunikation  

- dokumenterad erfarenhet som webbredaktör 

- dokumenterad erfarenhet av och intresse för att arbete med sociala medier  

- dokumenterad erfarenhet av Wordpress och att sökmotoroptimera texter 

- förmåga att arbeta självständigt och driva ett arbetsprojekt från ax till limpa samt att hantera flera 
olika pågående arbetsuppgifter, ofta med korta deadlines  
- erfarenhet av och känner dig bekväm med presskontakter 
 

Det är meriterande om du har: 

- mycket goda kunskaper i engelska och gärna spanska, swahili, franska eller annat stort språk i de 
länder vi arbetar med 

- öga och hand för formgivning och bildhantering och kunskap av bildhanterings- och layoutprogram 
såsom Photoshop och InDesign  

- tidigare erfarenhet av att arbeta med hållbar handel och Agenda 2030 

  

För att lyckas i uppdraget behöver du vara driven, strukturerad, självgående och ansvarstagande. Du 
är särskilt bra på att samarbeta och skapa goda relationer. Vi arbetar i team och lyckas tillsammans. 
Vi förutsätter att du delar Fairtrades värdegrund och det är en fördel om du har arbetat med 
utvecklings-, hållbarhets- och/eller konsumentfrågor sedan tidigare.  
 

Övrigt: 
Tjänsten är ett vikariat på heltid under tiden 15 augusti 2020 till 15 augusti 2021 eller enligt 

överenskommelse. Löne- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal för ideella organisationer mellan 

KFO och Unionen. Vi värdesätter många olika perspektiv och erfarenheter, därför ser vi gärna en 
mångfald bland de sökande. 
 

Fairtrades kontor finns på Åsögatan 119 på Södermalm, Stockholm.  
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Skicka gärna in ditt CV tillsammans med ett personligt brev så snart som möjligt till 

rekrytering@fairtrade.se, dock senast den 1 juni 2020. Skriv ”vikarierande kommunikatör 2020” i 

ämnesraden. Intervjuer sker löpande.  

 
För frågor är du välkommen att kontakta:  
Kommunikationschef Annamaria Dahlöf: annamaria.dahlof@fairtrade.se 

Representant för Unionens fackklubb är: ann-katrin.persson@fairtrade.se 

Om Fairtrade  
Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med 
utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Föreningen Fairtrade Sverige är en 
ideell organisation vars uppgift är att bilda opinion och sprida information med syfte att öka 
konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade.  
 
Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och 
miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.  
 
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor  
• Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet  
• Barnarbete och diskriminering motverkas  
• Demokratiutveckling och organisationsrätt främjas  
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas  
 
Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland, t ex kaffe, te, kakao, 
drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice/läsk, ris, quinoa, glass, socker, 
kryddor, nötter, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, blommor, 
sportbollar, och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull.  
 

Fairtrade Sverige är en den svenska representanten i Fairtrade International. Läs mer på 

www.fairtrade.se 
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