
 
 

Olofströms Kraft AB söker Kommunikatör 
 
Är du en fena på att kommunicera i bild och text, gillar att ha en central och bred roll samt jobba i 
nära samarbete med kollegorna? Då är det kanske dig vi söker. 
 
Om arbetsplatsen 
Olofströms Kraft är ett bolag inom kommunkoncernen med följande affärsområde: Elservice, 
Energiproduktion, Bredband, Park & Miljö, Miljö & Vatten samt Administration/Marknad. På 
Olofströms Kraft arbetar vi efter vår vision och våra övergripande mål: 
Vi vill förgrena livskvalitet och skapa förutsättningar för ett växande samhälle. 
Vi arbetar med säker elförsörjning, bredbandsutbyggnad och hållbar energiproduktion. 
 
Vem söker vi? 
Vi söker efter en driven person som tycker kommunikation är extra kul. Du behöver ha en god 
förmåga att kommunicera i bild och text till olika målgrupper i olika kanaler, både internt och externt. 
Du trivs med varierade arbetsuppgifter och kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Det är 
viktigt att du som person är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett stort engagemang. Kanske är 
du nyutexaminerad och behöver en bra start på din karriär.  
 
Arbetsuppgifter 
Arbetet är placerat på marknadsavdelningen och omfattar både Olofströms Kraft och Olofströms 
Kabel-TV. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med att planera och genomföra olika 
kommunikationsinsatser. Huvudsakligen gäller det: 

• Intern kommunikation främst via intranät  
• Ha huvudansvar och underhålla våra sociala kanaler och webbsidor  
• Ta fram underlag för olika utskick till kunder  
• Arbeta med vår kundtidning  
• Delta och bidra i den kommunövergripande kommunikationsgruppen 
• Vara behjälplig samt ta fram material under mässor och event 
• Ta fram presentationsmaterial 
• Bygga upp vår bildbank och till viss del skapa annonser 

 
Du har en central roll i företaget, arbetar i nära samarbete med de olika affärsområdena och 
rapporterar till marknadschefen.  
  
Kvalifikationer 
Högskoleutbildning inom marknad/kommunikation eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. 
Samhällsengagemang med kunden i fokus och ett miljötänk. Som person är du strukturerad, gillar 
många bollar i luften och arbetar ansvarsfullt både på egen hand och i grupp. 
 
Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift och är en duktig skribent. Grundläggande 
kunskap i Adobe Indesign och Photoshop. Erfarenhet inom sociala medier, webbpublicering och tryck 
är meriterande. 
 
Varmt välkommen med din ansökan! 
Urval sker löpande. 



 
 

Anställningens omfattning 
Tjänsten är ett föräldravikariat på cirka 1-1,5 år under perioden juni 2018-hösten 2019. 
 
Ersättning 
Månadslön enligt överenskommelse.  
 
Omfattning 
Heltid. Övertid kan i vissa fall förekomma vid stora akuta driftstörningar. 
 
Antal platser: 1 
 
Ansök senast: 2018-04-01. Skicka din ansökan till carola.karlsson@okab.net 
 
Övrigt 
Olofströms Kraft tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.  
 
Kontaktperson 
Carola Karlsson, Marknadschef. 
0454-98042 
carola.karlsson@okab.net 
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