
 
 

 
 

Teach for Sweden gör den svenska skolan bättre 
 

Kommunikatör sökes!  
   
Skolan är ojämlik, och de obehöriga lärarna alldeles för många. Det är helt ohållbart! Därför 
rekryterar vi akademiker som genom ett ledarskapsprogram utbildas till lärare. Tack vare det får 
de möjlighet att göra livsavgörande skillnad för barn som behöver det som mest. Vi tror på att 
alla barn kan!  
 
Varje dag gör vi skillnad för närmare 30 000 elever runt om i landet. Vi leder lärande och 
samverkar med hela skolans ekosystem. Är du en kreativ, modig och handlingskraftig 
kommunikatör som vill berätta historien om varför alla barn ska ha rätt att välja sin egen framtid?  
 
  
Arbetsuppgifter:  
• Äga och driva TFS kommunikation 
• Bygga kampanjer och skapa content 
• Driva sociala medier 
• Arbeta för synlighet i nationell och lokala media  
• Ansvara för hemsidan 
• Kravställa mot vår kommunikationsbyrå och samarbeta med Teach for All, vårt 

internationella nätverks om finns i 60 länder 
• Ta fram grafiskt material som exempelvis trycksaker  

  
Som kommunikatör på Teach for Sweden:  
• Har du en akademisk examen inom media och/eller kommunikation 
• Har du något/några års arbetslivserfarenhet 
• Har du goda kunskaper i Adobe Creative Cloud  
• Har du erfarenheter av att arbeta med digitala kampanjer och följa upp resultaten av dessa  
• Är det positivt om du har erfarenheter av att skapa publicitet  
• Är du skicklig på att samarbeta, både med interna och externa kontakter  
• Ser och fångar du möjligheter, är framåtlutad och initiativrik   
• Trivs du att arbeta i högt tempo 
• Är du ansvarstagande, strukturerad och håller deadline  

 
Tjänsten är placerad i staben och innebär nära samarbete med ledningen och är en 
tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.  
 
Vill du bli vår nya kollega?   
Vårt mål är att hitta en ny kollega som kan börja i september. Tveka inte att ansök, tjänsten 
kommer att tillsättas löpande. Skicka in ditt CV och personliga brev till: 
jobbahostfs@teachforsweden.se  
 
Har du frågor om tjänsten?  
Kontakta Åsa Jakobsson, tf. COO asa.jakobsson@teachforsweden.se eller 0709 850595  
   
 
Om oss:  
Teach for Sweden är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som arbetar för en 
likvärdig skola genom ledarskap. Vi finansieras främst av Utbildningsdepartementet och har varit 
verksamma sedan 2013. 380 personer går eller har gått vårt ledarskapsprogram och 29 000 
elever undervisas av dessa. Vi tycker att alla barn ska kunna välja sin egen framtid.   


