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Vill du arbeta med projekt och kommunikation i en aktiv och 
stimulerande organisation? Sök den här tjänsten! 
 
Vill du arbeta i en aktiv förening som har som mål att sprida kunskap om historiska byggnader, 
levande kulturmiljöer och sunt byggande? Vill du tillsammans med kollegor på kansliet och i 
föreningen arbeta för att sprida värdet av byggnadsvård och kunskaper från tidigare generationer? 
Vill du utveckla dina egna kunskaper i ett omväxlande och kreativt arbete? 
 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en rikstäckande ideell förening med c:a 6 000 medlemmar. 
Föreningen leds av en styrelse och har ett kansli med tre anställda. Kansliet är inrymt i en vacker 
1700-talsbyggnad i centrala Stockholm. Runt om i landet har vi ett 60-tal ideellt arbetande 
länsombud.  
 
Vi söker dig som vill vara med och driva vår utåtriktade verksamhet, både programaktiviteter som 
temadagar, byggnadsvårdsläger och event men även löpande arbete med webbplats, pressrum, 
sociala medier och mejlkorrespondens till kansliet. Du kommer att få ett övergripande ansvar för 
Föreningens nyhetsflöde, både i digitala medier och i medlemstidningen Byggnadskultur. I arbetet 
kommer du ha mycket kontakt med samarbetspartner, medlemmar, länsombud och konsulter.  
 
Kvalifikationer: 
Du har relevant erfarenhet inom kommunikation och projektledning. Du är kreativ och kan uttrycka 
dig tydligt och medryckande i tal och skrift och tvekar inte inför att representera föreningen utåt. Du 
vet hur man anpassar textinnehåll till olika typer av kanaler, från pressmeddelanden till korta notiser 
och inlägg i sociala medier. Du stimuleras av flexibla arbetsuppgifter och klarar det genom att arbeta 
strukturerat och i god ordning. Vi värdesätter din helhetssyn och initiativförmåga och att du tar ansvar 
för uppgifterna från ax till limpa.  
 
Du har god kunskap om sociala medier samt erfarenhet av webbadministration och program som 
Adobe Photoshop och Indesign. Ett brinnande intresse för kulturhistoria och hus är meriterande.  
 
Läs mer om oss och våra verksamheter på www.byggnadsvard.se 
 
Tillträde: enligt överenskommelse 
 
Information om tjänsten lämnas av verksamhetsledare Stephan Fickler, telefon 08-300085,  
e-post stephan@byggnadsvard.se. 
 
Skriftlig ansökan med meritförteckning, löneanspråk och referenser ska ha inkommit senast 24 
augusti 2018 per e-post eller post, postadress, kontaktuppgifter finns i sidfoten. Bifoga gärna texter 
du har skrivit i form av utskrifter eller länkar. 
 


