
 

 
Brightness Executive Search 

Gustav Adolfs Torg 16, 111 52 Stockholm. 
www.brightness.se 

 
 
 
Stockholm 2017-11-28 

 

 

Kommunikationsansvarig, Forska!Sverige 

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning 

och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, 

näringsliv, kultur, fackföreningar, vård, patientorganisationer och universitet. 

För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla 
kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell 
prioritet. 

Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra 
förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de offentliga investeringarna 
i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. 

Kansliet består av för närvarande fyra medarbetare och leds av generalsekreterare Anna Nilsson 
Vindefjärd. Kontoret är beläget centralt i Stockholm, lokalerna delas med andra företag och 
organisationer inom Life Science-området. 
  
Forska!Sverige söker nu en kommunikationsansvarig som ska ansvara för att utveckla och driva 
stiftelsens kommunikationsverksamhet med syfte att bidra till ökad kunskap om värdet av medicinsk 
forskning hos politiker och andra beslutsfattare. Det är en nyinrättad tjänst som kommer att ha en 
central roll i stiftelsens verksamhet.  
 
I rollen ska du, utifrån Forska!Sveriges vision och strategiska plan, utveckla kommunikationsstrategier 
och effektiva former för att öka medvetenheten om såväl behovet av medicinsk forskning och 
innovation som Forska!Sveriges verksamhet. Målgruppen är beslutsfattare, befintliga och potentiella 
medlemmar/partners, forskarsamhället, företagsledare, media och andra aktörer inom Life Science.  
 
Ansvarsområden:  

• Identifiera Forska!Sveriges kommunikationsbehov och utveckla kommunikationsstrategier 
och planer för att möta dessa behov.  

• Utveckla strategier och planer för stiftelsens opinionsbildande verksamhet.  

• Ansvara för det löpande kommunikationsarbetet, vilket innebär att genomföra och följa upp 
kommunikationsaktiviteter.  

• Formulera budskap och innehåll i Forska!Sveriges befintliga kanaler och utveckla nya kanaler 
utifrån målgrupp och syfte.  

• Stödja stiftelsens talespersoner med budskapsträning samt presentations- och faktaunderlag 

• Ansvara för upphandling och kontakter med byråer 

• Utveckla och driva stiftelsens digitala kommunikation 

• Arbeta med mediakontakter vilket även innebär att skriva debattartiklar  
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• Initiera och utveckla olika events såsom möten med medlemsorganisationer och stiftelsens 
medverkan i Almedalen.  

• Utveckla strategier för att nå ut till rätt målgrupper med tryckt och digitalt kunskapsunderlag  
 
 
I rollen rapporterar du till Forska!Sveriges generalsekreterare med vilken du även har ett tätt 
samarbete. Du kommer även att ha ett nära samarbete med stiftelsens styrelse och 
medlemsorganisationer/partners.  
 

Kandidatprofil 

För att lyckas i rollen är du en strateg som ser möjligheter samtidigt som du gillar att arbeta operativt 
med det löpande kommunikationsarbetet. Du drivs av att utveckla former för att nå olika 
målgrupper. Du är väl insatt i samhällsdebatten och kan se hur Forska!Sverige kan vara en aktiv del i 
den. Du har förmågan att få saker uträttade både snabbt och noggrant med bibehållen hög kvalitet. 
Du håller dig uppdaterad om utvecklingen inom kommunikationsområdet.  

Kvalifikationer 

• Relevant akademisk utbildning inom kommunikation eller journalistik eller motsvarande.  

• Mycket god skribent med förmåga att omvandla komplexa underlag till lättillgänglig 
information 

• Minst 5 års erfarenhet av såväl strategiskt som operativt kommunikationsarbete. 

• Erfarenhet av målgruppsanpassad kommunikation i såväl digitala som traditionella kanaler 

• Mycket goda kunskaper i digitala verktyg.  

• Erfarenhet av kontakter med media 
 
 

Det är meriterande om du har erfarenhet från forskningskommunikation eller journalistik samt har 
erfarenhet från Life Science-området.  
 
I denna rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. För frågor om tjänsten kontakta 
rekryteringskonsult Anna-Karin Engvall, tfn: 0707-323007, e-post: ake@brightness.se  
 
För ansökan http://brightness.se/jobb/100-kommunikationsansvarig-forska-sverige/ 
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