Webbredaktör till Statens historiska museer

Är du en driven webbredaktör och gillar strategiskt utvecklingsarbete? Vill du bli en del av ett gäng
som brinner för kunskapsförmedling och öka intresset för vår historia? Kort sagt, vill du bli en
historisk webbredaktör? Då ska du söka det här jobbet!
Statens historiska museers uppgift är att främja kunskapen och intresset för Sveriges historia samt
att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en
angelägenhet för alla människor i samhället. Hos oss finner du en familj av välkända museer:
Hallwylska museet, Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum, Historiska museet,
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. Inom myndigheten finns också
uppdragsverksamheten Arkeologerna med kontor runt om i landet.
Som webbredaktör blir du vår specialist med ansvar för att utveckla och driva myndighetens och dess
varumärkens hemsidor och intranät. Du ansvarar för att hemsidorna är uppdaterade, har relevant
innehåll och är attraktiva gentemot användarna. Det handlar om praktiskt, operativt redaktörskap
men också om strategiskt arbete med våra webbplatser som utgångspunkt. I arbetsuppgifterna kan
även ingå viss innehållsproduktion, såsom texter och rörlig bild. Du har intresse för och lätt att ta till
dig ny teknik. Att jobba verksamhetsnära och i team är en självklarhet för dig. Du ser hur delarna
bygger helheten - och hur helheten kan stärka delarna.

Du har:
-

-

En bakgrund som webbredaktör inom media, företag eller organisation. Du har flerårig
erfarenhet inom området.
Goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg, primärt Wordpress men också gärna Drupal.
Erfarenhet av bildhantering, gärna Photoshop.
Vana att arbeta i komplexa sammanhang, högt tempo och gärna med flera olika varumärken
samtidigt. Du är självgående och strukturerad, har god samarbetsförmåga och ett coachande
redaktörskap.
Mycket goda kunskaper i svenska samt förmåga att uttrycka och förstå engelska, såväl i skrift
som i tal. Det är meriterande om du behärskar flera språk.
Ett användarperspektiv på ditt uppdrag.

Vi har:
-

Starka varumärken som, genom dig, vill komma ut med sina aktiviteter och erbjudanden
ännu bättre.
En proffsig och kreativ kommunikationsenhet bestående av ett tiotal medarbetare som
välkomnar dig in i gänget.
En myndighet med höga ambitioner där du får möjlighet att utveckla verksamheten inom ditt
område. Vi vill att du ska göra skillnad med ditt arbete.

-

Stor och bred kunskap om vår historia, inte minst genom alla våra medarbetare. Vi vill göra
vår expertkompetens tillgänglig för fler.

Tjänsten är tillsvidare och på heltid, med sex månaders provanställning, med start enligt
överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten lämnas av kommunikationschef Fredrik Lindén, tel. 0706-670082 samt HRspecialist Cecilia Carenfelt, 08-402 30 06. Facklig företrädare för SACO-S är Jonas Lindwall, 08-402 30
21. www.shm.se
Välkommen med din ansökan, cv samt personligt brev senast 2018-12-07 till Statens historiska
museer, registrator@shm.se Ange diarienummer 211-1007-2018 på ansökan och skriv detta samt
ditt namn som ämne i ditt e-postmeddelande.

