Kommunikationsansvarig, Sundbyberg Avfall och Vatten
AB
Sundbybergs stad är en av Sveriges snabbast växande städer och utsågs till årets
superkommun 2017. Staden är inne i en expansiv fas med planer på omfattande
utbyggnad av såväl bostäder som infrastruktur. Från 1 april 2017 samlades
den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp i ett helägt aktiebolag,
Sundbyberg Avfall och Vatten AB. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och
drift av vatten, avlopp och avfall.
Sundbyberg Avfall och Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag och ingår i
koncernen Sundbybergs Stadshus AB. Bolagets ansvar är att på ett säkert och
långsiktigt sätt leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten från stadens
invånare och kunder. Bolaget ansvarar också för att på ett miljömässigt hållbart
sätt samla in avfall från stadens invånare och kunder. I ansvaret ingår att uppföra,
äga, förvalta och underhålla alla stadens VA- och avfallsrelaterade anläggningar
såsom pumpstationer, ledningsnät och stationära sopsugar. Bolaget har en egen
driftorganisation som utför allt från mätarbyten till renovering i egen regi.
Vi är övertygade om att ett fungerande kretslopp är nyckeln till en hållbar framtid.
Vår mission är att det ska vara enkelt för invånarna att hantera sitt avfall och
vatten rätt. Som bolag är vi med och skapar förutsättningarna för det. ”Det är lätt
att leva i Sundbyberg – staden som växer med dig.”
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara ansvarig för bolagets kommunikation och har därmed en viktig
roll i bolagets framtida utveckling. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt
till VD. Som medlem i ledningsgruppen är det viktigt att man bidrar till
verksamhetens mål och visioner men också är bärare av de beslut som tas.
Internkommunikation kommer att vara lika viktigt som extern kommunikation. Till
din hjälp kommer du att ha en kommunikationsgrupp bestående av vår kundstrateg,
en VA-ingenjör och en Avfallsingenjör. I rollen ingår även ett ansvar för
kriskommunikation och därmed en given roll i bolagets krisledning. Vi deltar även på
ett antal evenemang vilket innebär arbete några kvällar och helgdagar per år.
I rollen kommer bland annat att ingå:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att ta fram och se till att årlig kommunikationsplanering utifrån
kommunikationsplan genomförs
Ledningsstöd och utbildning av personal inom det kommunikativa
medvetandet
Internkommunikation samt intranät
Hemsidan och mina sidor inklusive e-tjänster
Samordning med stadens och det kommunala bostadsbolaget Förvaltarens
kommunikationsavdelningar
Planering och genomförande av event och kampanjer
Projektkommunikation
Skriva pressmeddelanden och ha kontakt med media
Layout av olika slag

•

Framtagande av informationspaket till kunder, blanketter och mallar

Vi söker dig som har relevant utbildning och har erfarenhet av liknande arbete. Har
du erfarenhet inom VA-, avfallsbranschen ses detta som meriterande.
Vi ser att du som person är strukturerad och noggrann. Du känner dig trygg i din roll
och tar stort ansvar för ditt uppdrag. Du har förmågan att snabbt gå ifrån ett arbete
för att snabbt gå över till kriskommunikativa insatser. Du har förmåga att sätta dig in
i olika flöden och systematiskt arbeta med både den löpande verksamheten och
utveckling av dagens rutiner. Vi söker dig som har ett stort eget driv, är kreativ och
har en god samarbetsförmåga. Vidare tror vi att du har en helhetsförståelse och ett
stort engagemang för dina arbetsuppgifter.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast den 2019-05-20.
Om du har frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Nina Isaksen på
08-518 336 52.
Din ansökan och CV skickas till info@savab.se.
Vi tillämpar säkerhetsprövning före anställning. Intervjuer sker löpande.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på www.savab.se.

Välkommen med din ansökan!

