Branschföreningen PRECIS söker kommunikationsassistent
PRECIS – Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige (The Association of Public
Relations Consultancies in Sweden) – är en branschförening för konsultföretag specialiserade
på rådgivning inom kommunikation och PR
Föreningen organiserar flertalet av branschens företag som tillsammans omsätter cirka 2,5
miljarder SEK årligen. PRECIS uppgift är att företräda medlemmarnas och branschens
intressen och driva ett fåtal för branschen prioriterade frågor samt vara en mötesplats för
branschföreträdare. Föreningen är också värd för branschens årliga prisfest och gala, Spinn.
Arbetet sker huvudsakligen på ideell basis med stöd av en deltidsanställd
generalsekreterare.
Uppdrag
PRECIS söker nu en person som på deltid kan bistå föreningen och dess styrelse med PRstöd. Det innebär bland annat att löpande bevaka vad som sägs och skrivs om branschen och
komma med förslag till proaktivt agerande. I arbetsuppgifterna ingår också att kontinuerligt
uppdatera hemsidan och skapa en plattform för våra branschfrågor i sociala medier.
Den vi söker kommer även att assistera kansliet och ansvarig byrå i arbetet med Spinn och
med anordnande av seminarier och andra events och dessutom vara stöd till ordföranden i
samband med te x medlemskommunikation och utspel samt vara arbetsgrupper och
enskilda styrelseledamöter behjälplig med visst skrivarbete.
Profil
Vi söker en person som studerar på högskolenivå och som har detta som deltidssyssla, cirka
10-20 timmar/vecka. Du brinner för kommunikation och är en allmänbildad och duktig
skribent som lockas av konsultyrket.
Placering
Den vi anlitar får sin arbetsplats hos sittande ordförande delat med den byrå som ansvarar
för Spinngalan. Även hos generalsekreteraren finns möjlighet att arbeta.
Tid och villkor
Vi hoppas att den vi väljer kan ta uppdraget i form av en deltids projektanställning fr om 1
september till och med 31 december samt vara tillgänglig för introduktion och punktinsatser
under 1-2 månader under våren. Ersättning sker i form av timlön.
Ansökan
Ansökan bestående av CV och personligt brev skickas till kaj.flick@precis.se

